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ZWROT CZĘŚCI AKCYZY OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy kwalifikowaniu przedsiębiorstwa do zwrotu 
części akcyzy za energię elektryczną jest fakt wykonywania w ramach bieżącej działalności 
jednego z poniższych PKD: 
 
05.10 - Wydobywanie węgla kamiennego 
07.29 - Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 
08.11 - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał 
wapiennych, gipsu, kredy i łupków 
08.91 - Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów 
08.93 - Wydobywanie soli 
08.99 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
10.32 - Produkcja soków z owoców i warzyw 
10.39 - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
10.41 - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 
10.62 - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 
11.04 - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 
11.06 - Produkcja słodu 
13.10 - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 
13.20 - Produkcja tkanin 
13.94 - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 
13.95 - Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 
14.11 - Produkcja odzieży skórzanej 
16.10 - Produkcja wyrobów tartacznych 
16.21 - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 
17.11 - Produkcja masy włóknistej 
17.12 - Produkcja papieru i tektury 
17.22 - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 
19.20 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 
20.11 - Produkcja gazów technicznych 
20.12 - Produkcja barwników i pigmentów 
20.13 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 
20.14 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 
20.15 - Produkcja nawozów i związków azotowych 
20.16 - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 
20.17 - Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 
20.60 - Produkcja włókien chemicznych 
21.10 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
22.21 - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 
22.22 - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 
23.11 - Produkcja szkła płaskiego 
23.12 - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 
23.13 - Produkcja szkła gospodarczego 
23.14 - Produkcja włókien szklanych 
23.19 - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 
23.20 - Produkcja wyrobów ogniotrwałych 
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23.31 - Produkcja ceramicznych kafli i płytek 
23.32 - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 
23.42 - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 
23.43 - Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 
23.49 - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 
23.51 - Produkcja cementu 
23.52 - Produkcja wapna i gipsu 
23.99 - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
24.10 - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 
24.20 - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali  
24.31 - Produkcja prętów ciągnionych na zimno 
24.32 - Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 
24.34 - Produkcja drutu 
24.41 - Produkcja metali szlachetnych 
24.42 - Produkcja aluminium 
24.43 - Produkcja ołowiu, cynku i cyny 
24.44 - Produkcja miedzi 
24.45 - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 
24.46 - Wytwarzanie paliw jądrowych 
24.51 - Odlewnictwo żeliwa 
24.52 - Odlewnictwo staliwa 
24.53 - Odlewnictwo metali lekkich 
24.54 - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych 
26.11 - Produkcja elementów elektronicznych 
26.80 - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji  
27.20 - Produkcja baterii i akumulatorów 
32.99 - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
38.32 - Odzysk surowców z materiałów segregowanych 

 


