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Jednym z głównych wyzwań stojących przed wieloma rządami państw Europy  

jest obniżenie deficytu budżetowego przy jak najmniejszych negatywnych efektach 

ubocznych dla gospodarki. Autorzy niniejszego raportu udowadniają, że instrumenty 

opodatkowujące emisję gazów cieplarnianych mogą stanowić źródło znacznych 

dochodów, przy mniej negatywnym wpływie makroekonomicznym niż inne rozwiązania 

podatkowe. Mogą więc one odgrywać ważną rolę w polityce fiskalnej państwa; rolę, 

która jest obecnie w dużym stopniu pomijana. Instrumenty opodatkowujące emisję 

gazów cieplarnianych to nie tylko skuteczne, efektywne kosztowo rozwiązanie 

pozwalające na ograniczenie emisji CO2 w Europie, choć jest to najczęściej 

przywoływany argument uzasadniający ich wprowadzenie. Należy podkreślić,  

że korzyści wynikające z zastosowania tych rozwiązań są znacznie większe.

Streszczenie
Rola instrumentów opodatkowujących emisje gazów 
cieplarnianych w redukcji deficytu

Instrumenty opodatkowujące emisje CO2 otwierają przed rządami 

państw dwa inne obszary możliwości.

1. Mogą one wprowadzić i/lub zwiększyć krajowe 

opodatkowanie zużycia energii. Niniejszy raport analizuje 

związane z tym możliwości reformy krajowych systemów 

podatkowych w studiach przypadku dotyczących Węgier, 

Polski i Hiszpanii. Kraje te zostały wybrane ze względu  

na ich deficyty budżetowe, różnorakie położenie, różne 

rozmiary oraz odmienne skale gospodarki. Zatem analiza 

tych państw może posłużyć również innym krajom UE 

choć konkretne okoliczności czy polityki różnią się dla 

poszczególnych państw.

2. Mogą one przyczynić się do reformy unijnego systemu 

handlu emisjami (UE ETS), tak aby znacznie zwiększyć 

wpływy uzyskiwane z tego systemu.

W raporcie przedstawiono również szczegółowy przegląd 

istniejących instrumentów opodatkowujących energię i emisje w 

następujących sześciu krajach: Francja, Grecja, Niemcy, Portugalia, 

Wielka Brytania, Włochy.

Opodatkowanie energii: korzystne rozwiązanie dla 
zwiększenia wpływów budżetowych
Przeprowadzone modelowanie wskazuje, że we wszystkich trzech 

rozważanych krajach (Hiszpania, Polska, Węgry) wprowadzenie 

podatków energetycznych spowodowałoby mniejsze negatywne 

skutki gospodarcze na jednostkę dochodu niż zwiększenie 

podatków bezpośrednich (np. dochodowego) lub pośrednich, 

przynosząc jednocześnie inne korzyści. 

— Negatywny wpływ podatków bezpośrednich na  

PKB może być dwa razy większy niż w przypadku 

opodatkowania energii, zakładając, że wpływy z obydwu 

rozwiązań w latach 2013-2020 byłyby takie same. 

Oddziaływanie podatków pośrednich (VAT) wydaje się być 

mniej niekorzystne niż podatków bezpośrednich, choć 

również tu opodatkowanie energii jest rozwiązaniem 

korzystniejszym. Fakt, że opodatkowanie energii prowadzi 

do ograniczenia jej importu stanowi w wielu przypadkach 

czynnik kluczowy. Innymi słowy, zmniejszenie produkcji i 

działalności gospodarczej odbywa się poza danym 

krajem, a w analizowanych przypadkach często poza 

Europą. Dodatkową korzyścią jest również poprawa 

bezpieczeństwa energetycznego. 

— Wpływ wszystkich rodzajów podatków na  

zatrudnienie jest podobny, choć podatki pośrednie  

(VAT), które w szczególnie silny sposób oddziaływają na 

sektor detaliczny (a więc sektor pracochłonny), mają 

zazwyczaj najgorszy wpływ.

— Opodatkowanie energii jest oczywiście o wiele bardziej 

skuteczne w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. 

Przeanalizowane rozwiązania przyczynią się do 

zmniejszenia emisji CO2 do 2020 roku o 1,5-2,5%  

w odniesieniu do roku bazowego. Inne podatki  

nie mają odczuwalnego wpływu na emisje.
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Uzasadnioną obawą dotyczącą podatków energetycznych jest ich 

regresywny charakter. Przedstawiona w raporcie analiza potwierdza, 

że podatki energetyczne ograniczają siłę nabywczą nisko dochodowych 

gospodarstw oraz innych grup wrażliwych w większym stopniu niż w 

przypadku gospodarstw o wyższych dochodach. Jednakże badania 

wskazują, że gospodarstwa o niskich dochodach i inne grupy 

wrażliwe mogą ponieść jeszcze większe straty przy zwiększeniu 

podatków bezpośrednich i pośrednich, gdyż większe obciążenie 

działalności gospodarczej ma wpływ na wszystkie grupy społeczne, 

również te znajdujące się w najgorszej sytuacji ekonomicznej.

Raport wskazuje, że zastosowanie odpowiednich rozwiązań może 

zmniejszyć ryzyko regresywnego wpływu podatków energetycznych. 

Rozwiązania te powinny być dostosowane do specyfiki kraju. Żadne 

z nich nie jest idealne, choć każde w dużym stopniu redukuje omawiany 

tu problem wykorzystując małą część wpływów w celu zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania na grupy o niskich dochodach.

Zakres zmian w systemie podatkowym
Poziom wpływów uzależniony będzie od tego, które podatki 

energetyczne zostaną zwiększone i o ile. Wspomniane powyżej 

obszary oddziaływania odzwierciedlają pakiety reform określone na 

podstawie szczegółowego przeglądu obecnego profilu krajowych 

podatków energetycznych w Hiszpanii, Polsce i na Węgrzech. 

Podobny przegląd przygotowano dla innych sześciu państw UE: 

Francji, Grecji, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.  

Dla każdego kraju przeliczyliśmy obecne podatki energetyczne na 

stawkę za tonę dwutlenku węgla. Analiza ekonomiczna wskazuje,  

że dla uzyskania maksymalnej skuteczności i wydajności, stawka ta 

powinna być wystarczająco , tak aby podatek przyczyniał się do 

zmian w zachowaniu. Zarazem powinna ona być wystarczająco dla 

różnych źródeł emisji, co zapewni zmianę zachowań w przypadkach 

najbardziej efektywnych kosztowo. Ponadto, podatki te powinny 

koncentrować się na tych obszarach działalności gospodarczej, które 

nie są objęte system UE ETS. W przeciwnym razie na pewne obszary 

nałożono by podwójne obciążenia. Pozwoli to na zminimalizowanie 

kosztów związanych z pozyskiwaniem wpływów.1

1	 Istnieją	również	inne	efekty	zewnętrzne,	które	uzasadniają	wprowadzenie	opodatkowania	
energii,	chodzi	tu	głównie	o	paliwa	transportowe	(zostały	one	opisane	w	raporcie).	Stawki	
podatkowe	dla	poszczególnych	paliw	powinny	odzwierciedlać	efekty	zewnętrzne	powodowane	
przez	te	paliwa.

Biorąc pod uwagę powyższe dwa kryteria należy stwierdzić, że 

obecne rozwiązania są dalekie od optymalnych. W każdym z trzech 

przeanalizowanych krajów znaczne źródła emisji, w tym emisje ze 

zużycia energii przez gospodarstwa domowe, nie zostały zupełnie 

opodatkowane. Ponadto, opodatkowanie wykorzystania energii w 

sektorze komercyjnym i przemysłowym jest bardzo nierównomierne. 

W sektorze transportu pośrednia stawka podatku za emisje CO2 jest 

znacznie dla oleju napędowego niż dla benzyny, pomimo wyższej 

zawartości CO2 w tym paliwie. Podjęcie odpowiednich kroków w 

celu wyeliminowania tych rozbieżności (co zresztą jest przewidziane 

w rozważanym obecnie projekcie reformy dyrektywy w sprawie 

opodatkowania energii) pozwoliłoby na uzyskanie znacznych 

wpływów: 1,0-1,3% PKB w 2020 roku w każdym z analizowanych 

krajów (głównie z sektorów nie objętych system UE ETS).2 Jest to 

wpływ równy 10 mld € w Hiszpanii, 5 mld € w Polsce i ponad 1  

mld € na Węgrzech. Wpływy te mogłyby odegrać znaczną rolę w 

ograniczaniu obecnego deficytu budżetowego oraz konsolidacji 

finansów publicznych. W krótkiej perspektywie czasowej (do 2013 

roku) pozwoliłyby na obniżenie deficytu o 4% w Polsce, a o 8% w 

Hiszpanii i na Węgrzech w porównaniu z rokiem 2011. W średniej 

perspektywie czasowej (do 2020 roku) roczna redukcja zwiększa się 

do: 50% deficytu z 2011 roku dla Węgier, 25% dla Polski i 15%  

dla Hiszpanii.

Na wykresie 1 przedstawiono przeciętną pośrednią stawkę podatku 

od emisji CO2 nałożoną na zużycie energii w dziewięciu analizowanych 

krajach oraz zakres odchyleń dla tej wartości w poszczególnych 

państwach. Tego typu obliczenia najprawdopodobniej 

przeprowadzono po raz pierwszy.

2	 Przykładowo,	1%	PKB	UE-27	w	2011	r.	to	około	130	mld	€,	1%	PKB	Niemiec	to	26	mld	€,	
1%	PKB	Wielkiej	Brytanii	to	15	mld	€,	a	1%	PKB	Francji	to	20	mld	€.
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Powyższy wykres wskazuje na znaczne zróżnicowanie stawek 

podatkowych zarówno pomiędzy krajami jak i w ich ramach. 

Portugalia posiada obecnie najwyższy podatek od emisji CO2 ze 

wszystkich analizowanych krajów – o około 50% większy niż w 

Polsce lub Francji. Rozbieżność w ramach określonego kraju jest 

największa w Wielkiej Brytanii i Grecji. Oznacza to, że w państwach 

tych możliwości uzyskania wpływów z opodatkowania energii są 

szczególnie duże. 

Możliwości związane z reformą unijnego systemu  
handlu emisjami
Reforma unijnego systemu handlu emisjami (UE ETS) daje podobne 

możliwości zmniejszenia deficytów. Do tej pory debata nad 

zwiększeniem unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych3 

koncentrowała się na pytaniu o to czy warto ponosić dodatkowe 

koszty związane z taką zmianą biorąc pod uwagę szerszy kontekst 

międzynarodowy. Można jednak również postawić pytanie czy 

makroekonomiczne skutki zwiększenia wpływów do budżetów 

poszczególnych państw za pomocą podniesienia celu redukcji emisji 

będą lepsze czy gorsze od możliwych rozwiązań alternatywnych.

Niniejszy raport przedstawia tego typu analizę. Wnika z niej, że 

podniesienie celu redukcji emisji przyniosłoby znaczne wpływy – 

zwiększenie ceny emisji gazów cieplarnianych pozwoliłoby na 

uzyskanie w UE średniorocznie 30 mld € wpływów z aukcji, co jest 

równe 0,2% PKB UE w 2013 roku. Po drugie, makroekonomiczne 

koszty pozyskania większych wpływów do budżetu mogą być 

mniejsze dla tego rozwiązania niż w przypadku zwiększenia 

3	 Z	celu	na	2020	rok	obniżenia	emisji	o	20%	w	porównaniu	do	1990	r.,	do	30%	redukcji.

podatków bezpośrednich o tą samą wielkość: analiza modelowa  

dla okresu 2013-2020 wskazuje, że skumulowane straty w PKB z 

podniesienia podatków bezpośrednich mogą być o około 50% 

większe niż z reformy UE ETS. Straty w obszarze zatrudnienia 

powstałe w wyniku zacieśnienia UE ETS mogłyby wynieść jedną 

trzecią strat wynikających z podniesienia podatków bezpośrednich. 

Poza 2020: reforma UE ETS w dłuższej perspektywie 
czasowej
Niniejszy raport koncentruje się na rozwiązaniach pozwalających na 

obniżenie deficytu w perspektywie do 2020 roku. Ale opodatkowanie 

emisji gazów cieplarnianych może przynosić wpływy również po roku 

2020, nawet do roku 2050. Ambitne cele UE dotyczące obniżenia 

emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 wymagać będą 

wprowadzenia bardziej restrykcyjnych limitów w ramach systemu UE 

ETS. Sama dyrektywa w sprawie systemu handlu emisjami zakłada 

intencję przejścia na pełną sprzedaż aukcyjną uprawnień do roku 

2027. Rozwiązanie to niesie ze sobą konkretne korzyści. Gdyby 

system aukcji został w pełni wprowadzony wcześniej, to do roku 

2020 przychody z systemu UE ETS byłyby rocznie o ponad 30 mld  

€ wyższe (około 0,17 % PKB UE w 2020 roku)4.

Jednakże w przypadku braku globalnego porozumienia co do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz braku podjęcia podobnych 

kroków przez inne państwa, dalsze zmniejszanie limitów w ramach 

UE ETS będzie trudne i wymagać będzie wdrożenia dodatkowych 

instrumentów. W niektórych sektorach istnieją uzasadnione  

obawy co do „ucieczki emisji” oraz zmniejszenia konkurencyjności. 

4	 Przy	założeniu	zmniejszenia	limitu	w	ramach	UE	ETS.	

Wykres 1.	 Opodatkowanie	energii:	różnice	w	ramach	danego	kraju	i	pomiędzy	nimi	są	znaczne.

 

Uwagi:	 Żółte	linie	określają	średnią	ważoną	w	poszczególnych	krajach;	niebieskie	słupki	wskazują	na	standardowe	odchylenie	dla	tej	wartości	w	każdym	z	
krajów,	a	nie	minimalne	i	maksymalne	stawki	podatku.	PSN	to	parytet	siły	nabywczej,	który	odnosi	się	do	względnej	siły	nabywczej	Euro/krajowej	waluty	
przeliczonej	na	Euro	po	rynkowym	kursie	wymiany.

Źródło:	 Vivid	Economics
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Odpowiedzią na nie mogłoby być dostosowanie cen towarów 

podlegających wymianie handlowej do poziomu emisji gazów 

cieplarnianych uwolnionej podczas wytwarzania danego produktu, 

tzw. graniczne dostosowania emisyjne (ang. – BCA). Obecnie 

problem zagrożenia konkurencyjności rozwiązywany jest poprzez 

przyznawanie darmowych uprawnień sektorom narażonym na to 

ryzyko. Prowadzi to do zaprzepaszczenia wpływów podatkowych 

rzędu 30 mld €; można tego uniknąć między innymi poprzez 

zastąpienie darmowych uprawnień granicznymi dostosowaniami 

emisyjnymi. Wykorzystanie granicznych dostosowań emisyjnych 

może być skuteczniejsze w chronieniu konkurencyjności niż 

przyznawanie darmowych uprawnień. Modelowanie wskazuje, że 

zastosowanie tego instrumentu mogłoby obniżyć straty w produkcji 

wynikające z „ucieczki emisji” w narażonych na to zjawisko 

sektorach o dwie trzecie. 

Jednakże w obecnej formie graniczne dostosowania emisyjne  

nie są akceptowane przez głównych partnerów handlowych  

Europy. Odpowiedzią na ich obawy może być modyfikacja systemu 

dostosowań. Niniejszy raport przedstawia propozycję takiej modyfikacji, 

zakładającą dostosowanie tego instrumentu do poziomu dochodu 

danego partnera handlowego oraz jego możliwości w ograniczaniu 

emisji. Biorą one również pod uwagę ceny emisji w danym kraju.  

W raporcie przedstawiono względnie proste mechanizmy 

pozwalające na osiągnięcie tych korzyści.
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Niniejszy rozdział przedstawia możliwości wykorzystania podatków energetycznych 

przez kraje członkowskie UE w celu zmniejszenia deficytów budżetowych. 

Omówione zostały również powody dlaczego takie rozwiązanie jest mniej bolesne 

niż zwiększanie podatków bezpośrednich i pośrednich.

W oparciu o zaproponowaną nową dyrektywę opodatkowującą energię opracowano 

trzy studia przypadku – Polska, Węgry oraz Hiszpania5 – celem zaprezentowania 

prawdziwego potencjału reformy podatków energetycznych. Kraje te charakteryzuje 

odmienna wielkość, położenie, struktura gospodarcza, przy czym każdy boryka się 

z nadmiernym deficytem budżetowym. Pogłębiona analiza możliwości reformy w 

tych państwach może okazać się przydatna również dla innych krajów Unii, pomimo 

zróżnicowanych potrzeb oraz okoliczności. W ramach opisanych poniżej obliczeń 

dokonano modelowania pakietów podatków energetycznych pozwalających na 

uzyskanie dodatkowego przychodu rzędu 1,0-1,5% PKB do 2020 r., a następnie 

porównano je z alternatywnymi pakietami podatków bezpośrednich i pośrednich 

przynoszących ten sam dodatkowy przychód. W każdym z analizowanych 

przypadków analiza modelowa wskazuje, że reforma podatków energetycznych 

będzie miała mniejszy negatywny wpływ na gospodarkę. Ponadto rozwiązanie 

to pozwoli na obniżenie emisji krajowych nawet o 3% do 2020 r., przy czym inne 

rozważane opcje nie wywierają w tym obszarze istotnego wpływu. 

Niniejszy rozdział zawiera szczegółowy opis pakietów podatkowych, w tym krzywe 

wpływów z podatków energetycznych porównujące strukturę podatków sprzed 

reformy i po jej wprowadzeniu. W załączniku C przedstawiono pełny opis pakietów, 

w tym stawki podatkowe na każdy rok w okresie 2013-2020.

5	 Przykłady	Węgier	oraz	Hiszpanii	dostępne	są	w	angielskiej	wersji	raportu	na:	 
http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/fiscal-consolidation-and-carbon-fiscal-measures

Rozwiązania w  
zakresie krajowej  
reformy podatkowej
Propozycje rozwiązań oraz wyniki modelowania w  
obszarze reformy podatków energetycznych w Polsce, 
na Węgrzech i w Hiszpanii4
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4.  Rozwiązania w zakresie krajowej reformy podatkowej

Niniejsza część raportu przedstawia makroekonomiczne i 

środowiskowe skutki wdrożenia reformy podatków energetycznych 

w Hiszpanii, na Węgrzech oraz w Polsce. Głównym celem jest 

porównanie pakietu podatków energetycznych z często stosowanymi 

rozwiązaniami alternatywnymi pozwalającymi na osiągnięcie takich 

samych wpływów i wybranie najkorzystniejszej opcji. Są to jedynie 

przykładowe pakiety, a każdy z krajów może wziąć pod uwagę inne 

możliwe rozwiązania, dostosowane do okoliczności panujących w 

danym państwie. Dobór poszczególnych podatków w ramach 

pakietu wynika z trzech, opisanych poniżej, przesłanek.

Pierwszą jest rozbieżność pomiędzy stawkami podatków od  

emisji CO2 w każdym kraju; zagadnienie to jest szerzej omówione  

w rozdziale 3. Różnice w stawkach podatków energetycznych 

pomiędzy krajami i w ich ramach zwiększają koszt redukcji emisji. 

Niskie stawki opodatkowania mogą prowadzić do pomijania 

względnie tanich rozwiązań obniżających emisje, a wysokie  

stawki mogą przyczyniać się do zawyżania kosztów redukcji.

Drugą przesłankę stanowi nowa wersja unijnej dyrektywy w  

sprawie opodatkowania energii. Celem proponowanych zmian 

(Komisja Europejska 2011d) jest harmonizacja stawek podatków 

energetycznych pomiędzy krajami UE i w ich ramach. Należy 

wspomnieć dwa główne aspekty tego rozwiązania: - ustanowienie 

na terenie UE minimalnych stawek podatkowych dla różnych 

produktów energetycznych, na które składają się dwa komponenty: 

zawartość CO2 oraz kaloryczność. Zasada dotycząca kaloryczności 

jest już obecna w obecnie obowiązującej dyrektywie w sprawie 

opodatkowania energii. Proponowane zmiany zakładają minimalną 

stawkę 9,6 €/GJ dla wszystkich paliw silnikowych, począwszy od 

2018 r., a dla paliw grzewczych 0,15 €/GJ od 2013 r. Nowym 

elementem jest opodatkowanie emisji CO2 na poziomie 20 €/tCO2, 

od 2013 r. Wyjątek stanowi tu dziewięć państw członkowskich (w 

tym Polska i Węgry), które mogłyby odroczyć wprowadzenie tego 

elementu do stycznia 2021 r. Emisje z instalacji spalania podlegających 

pod system UE ETS nie są objęte podatkiem od emisji. Obie stawki 

minimalne nie muszą być stosowane w odniesieniu do konsumpcji 

energii w budynkach mieszkalnych;- wprowadzenie wymogu, że 

zależności pomiędzy stawkami minimalnymi powinny być 

odzwierciedlone w stawkach rzeczywistych. Przykład może stanowić 

proponowana stawka minimalna dla diesla, która jest 8,3% wyższa 

niż minimalna stawka dla benzyny (390 €/ 1000 l i 360 €/ 1000 l). 

Oznacza to, że rzeczywiste opodatkowanie oleju napędowego 

również powinno być o 8,3% wyższe niż podatek na benzynę,  

nawet jeśli stawki te przekraczają założone minima. Wymóg ten  

ma być stosowany do paliw grzewczych od 2013 r., a dla paliw 

silnikowych od 2023 r. 

Stawki minimalne zostały przestawione w tabeli poniżej.

Tabela 1.	 Propozycje	zmian	w	dyrektywie	opodatkowującej	energię	zwiększą	minimalne	stawki	opodatkowania	dla	wszystkich	
zastosowań	i	produktów	energetycznych.

Zastosowanie Produkt Jednostka Obecne minimum
Proponowane 

przyszłe minimum
Rok pełnego 

wdrożenia minimum

Transport

Benzyna € / 1.000l 359 360 2018

Diesel (olej gazowy) € / 1.000l 330 390 2018

Nafta € / 1.000l 330 392 2018

LPG € / 1.000kg 125 500 2018

Gaz ziemny € / GJ 2.6 10.7 2018

Ogrzewanie

Diesel (olej gazowy) € / 1.000l 21 57.37 2013

Olej opałowy ciężki € / 1.000kg 15 67.84 2013

Nafta € / 1.000l 0 56.27 2013

LPG € / 1.000kg 0 64.86 2013

Gaz ziemny € / GJ 0.15 1.27 2013

Węgiel i koks € / GJ 0.15 2.04 2013

Wszystkie Elektryczność € / MWh 0.5 0.54 2013

Źródło:		 Komisja	Europejska	(2011)	http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/minima_explained_en.pdf

4.1 Wstęp 
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Trzecia przesłanka to komentarze i uwagi uzyskane od różnych grup 

interesu podczas procesu konsultacji, dzięki czemu możliwe było 

wzięcie pod uwagę uwarunkowań krajowych. 

Dla każdego kraju w pierwszej kolejności prezentujemy porównanie 

między pakietem podatków energetycznych, a rozwiązaniami 

alternatywnymi. Osoby bardziej zainteresowane tematem znajdą też 

szczegółowe informacje nt. wpływu pakietu podatków energetycznych, 

w tym jego poszczególnych elementów. Biorąc pod uwagę duże 

znaczenie potencjalnego wpływu o charakterze dystrybucyjnym 

proponowanej reformy opodatkowania energii, zagadnienie to 

zostało omówione osobno w rozdziale 5. 

Modelowanie zostało przeprowadzone w oparciu o model 

Cambridge Econometrics’ E3ME. Ten makroekonomiczny model 

został przygotowany specjalnie w celu analizy powiązań między 

gospodarką, a energetyką w poszczególnych krajach europejskich 

oraz w ramach całego kontynentu. Relacje założone w modelu 

opierają się o ekonometryczną analizę trendów historycznych.  

Różni się to od rozwiązania przyjętego w obliczeniowych modelach 

równowagi ogólnej, gdzie zależności te oparte są na założeniach 

aksjomatycznych.Załącznik A prezentuje dalsze informacje 

dotyczące modelu, jego zalet i wad.
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4.  Rozwiązania w zakresie krajowej reformy podatkowej

4.2.1 Pakiet podatków energetycznych

Proponowany pakiet podatków energetycznych składa się z 

następujących trzech elementów: podatki w sektorze transportu, w 

sektorze gospodarstw domowych i w pozostałych sektorach. Jest 

on dostosowany do specyfiki kraju.

Podatki transportowe. Stosowanie oleju napędowego w celach 

transportowych (bez sektora rolniczego) jest odpowiedzialne w 

Polsce za 10% emisji związanych z wykorzystaniem energii. Jednakże 

podatek od tego paliwa, przeliczony na tonę emisji CO2, wynosi 

jedynie dwie trzecie podatku od benzyny. Dlatego też proponowany 

pakiet zakłada stopniowy wzrost akcyzy na diesla, co pozwoli Polsce 

spełnić do 2023 r. wymagania dyrektywy opodatkowującej energię w 

zakresie relacji między stawkami minimalnymi. Pociągnie to za sobą 

szybszy wzrost stawek podatku na olej napędowy niż w przypadku 

dostosowania się do stawek minimalnych nałożonych przez wyżej 

wspomnianą dyrektywę na 2018 r. Proponowany pakiet zakłada 

również stopniowy wzrost podatku na LPG oraz gaz ziemny, w celu 

wypełnienia stawek minimalnych w 2018 r. oraz wycofanie dotacji  

do diesla wykorzystywanego w rolnictwie. Zakłada się również 

wprowadzenie ryczałtowych upustów na zakup oleju napędowego, 

których celem byłaby ochrona przed skutkami wzrostu cen paliwa 

stosowanego do produkcji rolnej. Ponieważ upusty tego typu nie  

są uzależnione od ilości zużywanego paliwa, opodatkowanie 

zachowuje bodźcowy charakter dla redukcji popytu na paliwo.  

Nie wprowadzono zmian w stawce podatkowej na benzynę.

 

Podatki energetyczne w sektorze gospodarstw domowych. Choć 

stosowanie gazu oraz węgla w sektorze mieszkaniowym odpowiada 

w Polsce za blisko 12% emisji związanych z wykorzystaniem energii, 

to nie podlega ono opodatkowaniu. Szczególnie popularnym 

źródłem energii w polskich gospodarstwach domowych jest węgiel, 

którego spalanie odpowiada za niemal 75% emisji wynikających z 

wykorzystania energii w tym sektorze oraz za blisko 9% wszystkich 

emisji związanych z wykorzystaniem energii. Pakiet zakłada 

wprowadzenie oraz stopniowy wzrost podatków na węgiel i gaz 

wykorzystywany w gospodarstwach domowych, aby możliwe było 

osiągnięcie stawek minimalnych dla instalacji poza systemem ETS. 

W Polsce minimalne opodatkowanie emisji CO2 z tych instalacji 

powinno być wdrożone do 2021 r. Zakłada się wzrost podatku na 

węgiel w tym sektorze z 0 € /GJ6 na 1,81 €/GJ do 2020 r., a na gaz 

ziemny z 0 €/GJ na 1,13 €/GJ również do 2020 r. (w cenach z 2011 r.).

6	 Model	został	opracowany	przed	niedawnym	wprowadzeniem	podatku	węglowego	w	Polsce.	
Dlatego	też	„obecna”	stawka	opodatkowania	węgla	wynosi	w	modelu	0	€/GJ,	pomimo	że	
naliczany	jest	podatek	rzędu	0,29	€/GJ	na	węgiel	wykorzystywany	w	celach	mieszkaniowych	i	
gospodarczych.

Podatki energetyczne poza sektorem gospodarstw domowych.  

W ramach pakietu założono również wzrost podatków na energię 

wykorzystywaną przez podmioty inne niż gospodarstwa domowe, 

tak aby możliwe było spełnienie wymogów co do stawek minimalnych. 

Wzięto tu pod uwagę zwolnienia przysługujące Polsce w zakresie 

komponentu emisyjnego na paliwa poza sektorem transportowym 

do 2021 r. Zakłada się stały wzrost opodatkowania oleju opałowego 

ciężkiego, LPG, gazu oraz węgla wykorzystywanych w instalacjach 

poza UE ETS. W przypadku instalacji objętych systemem ETS  

stawki te pozostają bez zmian.

Do modelu wprowadzono również automatyczną indeksację stawek 

podatkowych, w celu zachowania ich wartości w cenach z 2011 r. 

Opodatkowanie emisji dotyczy jedynie instalacji poza systemem UE ETS.

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące 

najważniejszych elementów w proponowanym pakiecie. Pełne  

dane zostały zawarte w załączniku A.

4.2 Polska
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Poniży wykres przedstawia zmiany, jakie zajdą w Polsce do 2020 r. 

w podatkach energetycznych na skutek wdrożenia proponowanego 

pakietu. Rzeczywista pośrednia stawka podatku od emisji CO2 

nałożonego na wykorzystanie energii zwiększy się o około 36% (przy 

obecnych wagach konsumpcji). Pośrednia stawka opodatkowania 

emisji CO2 z energii wykorzystywanej do celów innych niż 

transportowe będzie bardziej jednolita. Również poziom 

opodatkowania emisji CO2 z paliw transportowych będzie mniej 

zróżnicowany. Zwiększy się natomiast różnica w pośrednich 

stawkach podatkowych na wykorzystanie energii do celów 

transportowych i innych.

Wykres 2.		Proponowany	pakiet	reform	może	zwiększyć	pośrednią	stawkę	podatku	od	emisji	CO2	z	wykorzystania	energii	z	35	
€/tCO2	na	50	€/tCO2.

Uwagi:	 Zastosowano	najnowsze	dostępne	dane	dotyczące	końcowego	zużycia	energii.	Zgodnie	z	przewidywaniami	KE,	założono	wzrost	ceny	uprawnień	do	
emisji	w	ramach	UE	ETS	do	17,6	€/tCO2	(w	cenach	z	2011r.)	do	2020	r.

Źródło:	 Vivid	Economics,	na	podstawie:	IEA	(2011)	oraz	Komisja	Europejska	(2011e)

Tabela 2.	 Możliwy	kształt	nowych	podatków	energetycznych	w	Polsce,	euro,	ceny	z	2011	r.

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PALIWA TRANSPORTOWE

Benzyna bezołowiowa (€/1000l) 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Olej napędowy (€/1000l) 327 339 351 363 375 387 399 411 423

INNE

Węgiel, gospodarstwa domowe, €/GJ* 0 0.23 0.45 0.68 0.91 1.13 1.36 1.59 1.81

Węgiel, instalacje poza ETS €/GJ* 0 0.23 0.45 0.68 0.91 1.13 1.36 1.59 1.81

Węgiel, instalacje w ramach ETS, €/GJ* 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Energia elektryczna, gospodarstwa 
domowe, €/MWh

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Energia elektryczna, przedsiębiorstwa,  
€/MWh

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Uwagi:	 Ceny	z	2011	r.	Zakłada	się	indeksację	odzwierciedlającą	inflację	w	danym	roku.

*	 Obliczenia	zostały	wykonane	przed	niedawnym	wprowadzeniem	podatku	węglowego	w	Polsce.	Dlatego	też	„obecna”	stawka	opodatkowania	węgla	
wynosi	0	€/GJ,	pomimo	że	naliczany	jest	już	podatek	rzędu	0,29	€/GJ.	

Źródło:	 Vivid	Economics
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4.  Rozwiązania w zakresie krajowej reformy podatkowej

Wykres poniżej przedstawia poziom wpływów z proponowanego 

pakietu. Zmiany te mogłyby odegrać ważną rolę w konsolidacji 

finansów publicznych w Polsce. Według OECD deficyt budżetowy 

wyniósł w Polsce w 2011 r. 5,4% PKB (OECD 2011b). Ze względu 

na stopniowe wdrażanie proponowanych reform, w krótkiej 

perspektywie czasowej pakiet obniży ten deficyt jedynie o 4% (do 

2013 r.). Jednak w średniej perspektywie (do 2020 r.), może 

zmniejszyć go nawet o ponad jedną czwartą (w porównaniu z 

deficytem z 2011 r.). Razem z innymi rozwiązaniami w zakresie 

konsolidacji finansów publicznych, które według OECD powinny 

pozwolić na obniżenie deficytu do 2% do 2013 r., proponowane 

reformy mogłyby praktycznie zlikwidować deficyt do 2020 r., 

obniżając go o 68% do poziomu 0,4% PKB.

4.2.2 Porównanie z alternatywnymi pakietami 
podatkowymi

W niniejszej części porównane zostały rezultaty obliczeń wykonanych 

przy pomocy modelu E3ME w zakresie makroekonomicznych 

skutków przedstawionego powyżej pakietu energetycznego oraz 

podatków bezpośrednich7 i pośrednich (VAT). Założono, że każda z 

rozpatrywanych opcji przynosi te same wpływy do budżetu w 

każdym roku w latach 2013-2020. 

Jak widać na wykresie poniżej, zarówno pakiet podatków 

energetycznych jak i podatki pośrednie skutkują raczej małym 

spadkiem PKB (0,25-0,30% mniej niż w scenariuszu odniesienia dla 

2020 r.). Podatki bezpośrednie mogą doprowadzić do większego 

obniżenia wartości PKB – około 0,45% do 2020 r.

 

7	 Podatki	od	dochodów	i	majątku,	w	tym	podatek	dochodowy	oraz	od	dochodów	kapitałowych.

Wykres 3.		Polska:	proponowany	pakiet	podatków	energetycznych	mógłby	przynieść	do	2020	r.	ponad	5	mld	€	wpływów.	

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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Wykres 4.  Polska:	podatki	energetyczne	i	pośrednie	mają	podobny	wpływ	na	PKB;	podatki	bezpośrednie	prowadzą	do	
większego	spadku	PKB.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME

Przyczyny różnic między pakietem podatków energetycznych i 

podatkami pośrednimi, a podatkami bezpośrednimi są takie same 

jak w przypadku Hiszpanii. Zarówno podatki energetyczne jak i 

pośrednie prowadzą do wzrostu cen. Model zakłada, że zmiany te 

zostaną zrekompensowane odpowiednim wzrostem wynagrodzeń 

nominalnych, dzięki czemu konsumpcja pozostanie na tym samym 

poziomie. Wzrost wynagrodzeń w odpowiedzi na podwyżkę 

podatków bezpośrednich zrównoważy natomiast jedynie 50% 

spadku w dochodach netto, przez co odnotowany zostanie większy 

spadek w konsumpcji. W porównaniu do scenariusza odniesienia 

spadek konsumpcji do 2020 r. będzie ponad dwukrotnie większy  

dla podwyżki podatków bezpośrednich niż dla podatków 

energetycznych (odpowiednio 1 802 mln € i 842 mln €). 

Podatki pośrednie oraz pakiet podatków energetycznych prowadzą 

do podobnego spadku PKB. Dla porównania, w Hiszpanii reforma 

podatków energetycznych ma mniejszy wpływ na PKB. Wynika to z 

faktu, że w Hiszpanii pakiet energetyczny zmniejsza import o około 

50% więcej niż podwyżka podatków pośrednich. W Polsce 

natomiast wprowadzenie pakietu podatków energetycznych 

prowadzić do mniejszego spadku w imporcie niż zwiększenie 

podatków pośrednich. Dzieje się tak ponieważ Polska produkuje 

dużo więcej energii na własne potrzeby niż Hiszpania. 

Wpływ na zatrudnienie pakietu podatków energetycznych i dwóch 

analizowanych rozwiązań alternatywnych jest bardzo podobny: 

każda z opcji skutkuje spadkiem zatrudnienia na poziomie 0,1%. 

Pomimo gorszego wpływu wzrostu podatków bezpośrednich na 

PKB, jego oddziaływanie na zatrudnienie jest porównywalne z 

pozostałymi rozwiązaniami. Dzieje się tak ponieważ ze względu  

na mniejsze dostosowanie wynagrodzeń nominalnych do spadku 

dochodów netto praca staje się względnie tańsza niż w pozostałych 

opcjach. Spadek zatrudnienia w scenariuszu zwiększonych 

podatków pośrednich (w perspektywie do 2020 r.) jest nieznacznie 

większy niż w analizowanych alternatywach, co odzwierciedla 

większe straty poniesione przez pracochłonny sektor usług. 



17

4.  Rozwiązania w zakresie krajowej reformy podatkowej

Nie należy zapominać, że pakiet podatków energetycznych  

przynosi również pozytywne skutki środowiskowe. W scenariuszach 

podwyżki podatków bezpośrednich i pośrednich wykorzystanie paliw 

oraz poziom emisji pozostają praktycznie na tym samym poziomie, 

podczas gdy w scenariuszu podatków energetycznych zmniejszają 

się odpowiednio o 1,6% oraz 1,3%. Wykres poniżej przedstawia 

różnice między scenariuszami w zakresie emisji CO2.

Wykres 5.  Polska:	wszystkie	pakiety	podatkowe	prowadzą	do	podobnego	spadku	w	zatrudnieniu.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME

Wykres 6.  Polska:	podatki	energetyczne	zmniejszają	emisje	o	ponad	1%,	a	zwiększenie	podatków	bezpośrednich	i	pośrednich	
nie	ma	wpływu	na	poziom	emisji.

Źródło:		 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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4.2.3 Szczegółowe informacje na temat pakietu 
podatków energetycznych

Niniejsza część zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat 

wpływu proponowanego pakietu podatków energetycznych, a 

następny podrozdział przedstawia oddziaływanie poszczególnych 

elementów tego pakietu. Są to informacje dodatkowe, przeznaczone 

dla osób bardziej zainteresowanych tematem, i mogą zostać 

pominięte bez szkody dla zrozumienia dalszej argumentacji.

Poniższa tabela prezentuje kluczowe wyniki obliczeń modelowych 

przeprowadzonych dla proponowanego pakietu podatków 

energetycznych w Polsce.

Jak już wspomniano powyżej, w 2020 r. PKB będzie niższy o 0,26% 

niż w scenariuszu odniesienia. Tak jak w przypadku Hiszpanii wynika 

to głównie z mniejszej konsumpcji. Spadek w inwestycjach i 

eksporcie będzie miał znacznie mniejszy negatywny wpływ na PKB. 

Wynika to z faktu, że przyszłe zyski z inwestycji mają wpływ na 

PKB8, a w przypadku eksportu efekt ten może być interpretowany 

jako mały spadek w konkurencyjności przemysłu9. Spadek w 

inwestycjach do 2020 r. wynosi jedynie 30% spadku w konsumpcji, 

a eksport zmniejsza się jedynie o 3% spadku w konsumpcji. Bilans 

handlowy dostosowuje się wraz z tym jak wzrost cen energii i 

ograniczenie działalności gospodarczej prowadzą do zmniejszenia 

importu (głównie energii). Spadek importu jest w 2020 r. trzy razy 

większy niż spadek eksportu. 

8	 Model	E3ME	nie	uwzględnia	możliwego	wzrostu	w	inwestycjach	wynikającego	z	przejścia	z	
konsumpcji	na	inwestycje	w	wyniku	wyższych	cen,	np.	inwestycje	w	poprawę	efektywności	
energetycznej.	Wynika	to	z	braku	danych	dla	odpowiednio	długich	okresów	gwarantujących	
otrzymanie	rzetelnych	parametrów.

9	 Należy	pamiętać,	że	modele	makroekonomiczne	takie	jak	E3ME	nie	biorą	pod	uwagę	spadku	
w	eksporcie	i	konkurencyjności	na	poszczególnych	rynkach	wynikającego	z	wyższych	
podatków	energetycznych	(więcej	informacji	w	rozdziale	2	oraz	załączniku	A).

Choć spodziewana dynamika zmian jest podobna do przypadku 

hiszpańskiego, analizy modelowe wskazują, że w przypadku 

proponowanego tu pakietu, każde euro wpływu z podatków 

energetycznych w Polsce będzie miało mniejszy negatywny wpływ 

na PKB i konsumpcję niż w Hiszpanii. Proponowany pakiet 

podatków energetycznych w Hiszpanii w większej mierze 

koncentruje się na podatkach od paliw transportowych. Niektóre z 

sektorów, które doświadczą negatywnych skutków proponowanych 

zmian zatrudniają dużą liczbę osób. W związku z tym spadek w 

zatrudnieniu w tych sektorach będzie miał większy wpływ na resztę 

gospodarki. Natomiast w Polsce sektory, które w sposób szczególny 

odczują negatywny wpływ proponowanych reform, nie zatrudniają 

tak dużej ilości osób, co przekłada się na mniejsze spadki w 

produkcji i zatrudnieniu.

Tabela 3. Pakiet	podatków	energetycznych	prowadzi	do	małego	spadku	PKB	i	zatrudnienia	ale	pozwala	na	uzyskanie	
wpływów	z	podatków	rzędu	1,4%	PKB	szacowanego	na	2020r.	jednocześnie	zmniejszając	emisje	CO2	o	1,3%.

Wyszczególnienie Jednostka Zmiana do 2020
Porównanie ze scenariuszem 

odniesienia (%)

PKB mln €, ceny z 2011 -1,038 -0.26

Zatrudnienie tys. miejsc pracy -15 -0.10

Konsumpcja mln €, ceny z 2011 -842 -0.34

Inwestycje mln €, ceny z 2011 -253 -0.21

Eksport mln €, ceny z 2011 -25 -0.01

Import mln €, ceny z 2011 -82 -0.04

Emisje CO2 tys. ton -4,302 -1.32

Całkowite zużycie paliwa na cele 
energetyczne

tys. ton oleju ekwiwalentnego (toe) -1,184 -1.62

Wpływy z podatków mln €, ceny nominalne 5,065 1,35% PKB z 2020 r.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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Proponowany dla Hiszpanii pakiet podatków energetycznych  

może doprowadzić do spadku zatrudnienia w 2020 r. o 0,1% w 

porównaniu od scenariusza odniesienia, co jest odpowiada 15 000 

miejsc pracy. Tak jak w przypadku PKB, również w przypadku 

zatrudnienia każde euro podatku energetycznego ma mniejszy 

wpływ na ograniczanie miejsc pracy niż w Hiszpanii. Każdy milion 

euro wpływów z podatków energetycznych w 2020 r. w Hiszpanii 

zmniejszy zatrudnienie o 4,9 miejsc pracy, a w Polsce o 2,9. 

Mniejszy wpływ pakietu na zatrudnienie w Polsce niż w Hiszpanii 

wynika z tych samych powodów co w przypadku PKB.

Jednocześnie pakiet podatków energetycznych zmniejszy zużycie 

paliwa w Polsce o 1,6% oraz emisje CO2 o 1,3%. Należy zauważyć, 

że w porównaniu z Hiszpanią:

– pakiet prowadzi do mniejszych zmian w zużyciu paliwa.  

W Polsce pakiet podatków energetycznych pozwoli na 

osiągnięcie wpływów rzędu 1,35% PKB w 2020 r. i 

spowoduje spadek w zużyciu paliwa o 1,6% w 2020 r. W 

Hiszpanii natomiast pakiet pozwoli na wpływy rzędu 1% 

PKB, ograniczając zużycie paliwa o 3,3% do 2020 r. 

Wynika to z faktu, że pakiet hiszpański koncentruje się na 

wyższych podatkach od paliw transportowych, przez co 

w dłuższej perspektywie czasu (w miarę unowocześniania 

flot samochodowych) odpowiedź po stronie popytu będzie 

większa niż w przypadku podwyższania podatków na 

paliwa wykorzystywane w gospodarstwach domowych;

– każda jednostka zmniejszonego zużycia paliwa w Polsce 

będzie prowadzić do większego spadku w emisjach. 

Stosunek redukcji CO2 na tonę oleju ekwiwalentnego 

wynosi w Hiszpanii 0,72 tCO2/toe, a w Polsce 1,09 tCO2/

toe. Wynika to z faktu, że Polska stosuje więcej paliw 

wysokoemisyjnych, a także z większego udziału podatków 

energetycznych nałożonych na wykorzystanie energii do 

celów innych niż transportowe, gdzie często stosowane 

są paliwa bardziej emisyjne.

Ponieważ to pierwszy z omawianych wpływów wywiera większe 

znaczenie, to w polskim pakiecie emisje spadają o 745 ton rocznie 

na każdy milion euro wpływów z podatków energetycznych w 2020 

r., a w Hiszpanii o 845 ton.

Zmiany w produkcji w poszczególnych sektorach są zgodne z 

oczekiwaniami. Jedynie w sektorze węglowym oraz paliwowym 

produkcja zmniejsza się o więcej niż 1% w jakimkolwiek z lat w 

okresie 2011-2020 (porównując do scenariusza odniesienia).

4.2.4 Wpływ poszczególnych elementów pakietu 
podatków energetycznych

Poniższe wykresy analizują poszczególne elementy proponowanego 

pakietu podatków energetycznych w zakresie wpływów do budżetu 

(w 2020 r., jako procent PKB z 2020 r.) oraz obniżania emisji CO2. 

Wykres 7.  Polska:	podatki	na	paliwa	transportowe	dostarczają	największych	wpływów.

Uwagi:	 Kategoria	„interakcja”	odzwierciedla	mniejsze	wpływy	uzyskiwane	z	jednoczesnego	wdrażania	wszystkich	elementów	pakietu	niż	przy	oddzielnym	
wprowadzaniu	poszczególnych	jego	części.	

Źródło:	 Vivid	Economics,	na	podstawie	modelu	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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Niniejsze wyniki wskazują, że zmiany w opodatkowaniu paliw 

transportowych mają największy wpływ na dochody budżetowe.  

W ramach proponowanego pakietu stanowią one źródło wpływów 

rzędu ponad 0,9% PKB w 2020 r. oraz około 68% całkowitych 

wpływów z pakietu. Wynika to ze znacznego wzrostu nominalnej 

stawki podatku od oleju napędowego, około 30%, przy dużej 

podstawie opodatkowania (odpowiedzialnej za ponad 10% 

całkowitych emisji w kraju). Należy jednak pamiętać, że pozostałe 

podatki energetyczne (gospodarstwa domowe i inne) również mogą 

stanowić źródło znacznych wpływów. W przypadku Polski są one 

odpowiedzialne za dochody budżetowe rzędu około 0,2% PKB – 

choć rzeczywisty wzrost podatków jest stosunkowo niewielki,  

to podstawa jest bardzo szeroka.

Wpływ poszczególnych elementów pakietu na obniżanie  

emisji jest odmienny od ich możliwości generowania dochodów 

budżetowych. W analizowanym przykładzie podatki energetyczne w 

gospodarstwach domowych odpowiadają za ponad 35% redukcji 

emisji osiągniętej dzięki wdrożeniu proponowanego pakietu, 

stanowiąc źródło mniej niż 20% dochodów z pakietu. Również 

podatki w innych sektorach niż gospodarstwa domowe i transport 

mają większy wpływ na obniżanie emisji niż dochody budżetowe. W 

obydwu przypadkach wynika to z dość wysokoemisyjnych źródeł 

energii stosowanych w tych sektorach w porównaniu z sektorem 

transportu. Również ceny energii używanej w tych sektorach są 

niższe, przez co ten sam bezwzględny wzrost w cenach/podatkach 

przekłada się na większą procentową zmianę w cenach.

Efekt ten widać również na wykresie poniżej. Kółka pokazują wpływ 

poszczególnych elementów pakietu w zakresie: redukcji emisji w 

przeliczeniu na euro wpływów z podatków (rosnąco do prawej), 

dochodów budżetowych w przeliczeniu na spadek zatrudnienia 

(rosnąco w górę wykresu) oraz wpływów budżetowych w przeliczeniu 

na straty w PKB (im większy rozmiar kółka tym większe wpływy). Im 

większe kółko i im bardziej przesunięte w kierunku prawego górnego 

rogu, tym bardziej atrakcyjne jest proponowane rozwiązanie.

Wykres 8.  Polska:	podatki	od	zużycia	energii	w	gospodarstwach	domowych	mają	największy	wpływ	na	redukcję	emisji.

Uwagi:	 Kategoria	„interakcja”	odzwierciedla	mniejszą	redukcję	emisji	w	wyniku	jednoczesnego	wdrażania	wszystkich	elementów	pakietu	niż	przy	oddzielnym	
wprowadzaniu	poszczególnych	jego	części.

Źródło:	 Vivid	Economics,	na	podstawie	modelu	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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Jak pokazuje powyższy wykres podatki energetyczne w sektorze 

gospodarstw domowych osiągają najlepsze rezultaty w zakresie 

redukcji emisji. Jednakże ze względu na ich duży wpływ na konsumpcję 

w tym sektorze, mają one również najbardziej negatywne oddziaływanie 

na PKB i zatrudnienie, w przeliczeniu na jednostkę dochodów 

budżetowych. Wynika to faktu, że wywierają one znaczny negatywny 

wpływ na konsumpcję, która stanowi największy składnik PKB. Tak 

jak w przypadku wyników dla Hiszpanii, efekt ten jest wzmagany 

przez założenie przyjęte w modelu, że wszystkie dochody są 

zachowywane, przez co ich spadek nie ma wpływu na konsumpcję 

lub inwestycje. Jednak z powodów opisanych powyżej, nie powinno 

to mieć wpływu na ogólny kierunek wyników. Duży wpływ podatków 

energetycznych na redukcję emisji wynika z wysokiej emisyjności 

energii zużywanej w gospodarstwach domowych. Wpływ 

opodatkowania energii w transporcie i innych sektorach na 

zatrudnienie jest w dużej mierze taki sam, choć podatki w 

transporcie prowadzą do nieznacznie mniejszego spadku PKB. 

Podatki energetyczne w sektorach innych niż mieszkaniowy 

pozwalają na większą redukcję emisji w przeliczaniu na jednostkę 

wpływów niż podatki w sektorze transportowym, ze względu na 

większą emisyjność paliw wykorzystywanych w tym obszarze.

 

4.2.5 Wnioski

Podatki energetyczne mogłyby zapewnić w Polsce znaczny dodatkowy 

dochód budżetowy bez większego uszczerbku dla produkcji niż w 

przypadku podwyżki podatków bezpośrednich i pośrednich. 

Rezultaty modelowania przeprowadzonego dla Polski są dość podobne 

do wyników hiszpańskich, choć zachodzą również pewne różnice.

– Możliwe jest pozyskanie znacznych dochodów 

budżetowych poprzez reformę podatków energetycznych. 

Pakiet zakładający podwyżkę opodatkowania paliw 

transportowych, wprowadzenie i podwyżkę opodatkowania 

energii w gospodarstwach domowych oraz większe podatki 

na energię wykorzystywaną w przedsiębiorstwach mógłby 

zapewnić wpływy rzędu 5 mld € rocznie do 2020 r., co 

stanowi równowartość 1,3-1,4% PKB przewidywanego 

dla Polski na 2020 r.

– Podwyżka podatków bezpośrednich i pośrednich może 

przynieść takie same wpływy, jednak, jak pokazują wyniki 

modelowania, negatywne oddziaływanie takiego rozwiązania 

na gospodarkę byłoby takie samo lub gorsze niż w 

przypadku opodatkowania energii. Dla rozpatrywanego 

pakietu szacuje się, że zarówno opodatkowanie energii jak 

i podatki pośrednie obniżą PKB o 0,25-0,3% do 2020 r. 

względem scenariusza odniesienia, a podatki bezpośrednie 

o 0,5%. Wpływ wszystkich trzech rozważanych rozwiązań 

na zatrudnienie jest podobny.

– Choć negatywny wpływ podatków energetycznych na 

wskaźniki ekonomiczne jest taki sam lub mniejszy niż 

innych opcji, to jedynie to rozwiązanie pozwoli Polsce 

zmniejszyć zużycie paliw oraz poziom emisji. Szacuje się, 

że dzięki proponowanemu pakietowi emisje dwutlenku 

węgla w Polsce zmniejszą się o 1,3%. Wpływ podatków 

bezpośrednich i pośrednich w tym względzie jest nieistotny.

– Zauważono pewną zależność między różnymi rodzajami 

podatków energetycznych w Polsce. Większe podatki na 

paliwa transportowe i zużycie energii w sektorach innych niż 

mieszkaniowy ma mniejszy negatywny wpływ na gospodarkę 

niż opodatkowanie zużycia energii w gospodarstwach 

domowych. Z drugiej strony, jako instrument redukcji 

emisji, są to rozwiązania mniej efektywne kosztowo.

Wykres 9.  Polska:	podatki	energetyczne	od	gospodarstw	domowych	mają	największy	wpływ	na	redukcję	emisji,	ale	prowadzą	
również	do	większych	strat	w	zatrudnieniu	w	przeliczeniu	na	jednostkę	dochodu	budżetowego.

Uwagi:	 Rozmiar	koła	jest	wprost	proporcjonalny	do	wpływów	budżetowych	przeliczonych	na	straty	w	PKB	(mln	€)	–	im	większe	koło	tym	mniejsze	straty	w	PKB.

Źródło:	 Vivid	Economics,	na	podstawie	modelu	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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Załącznik C

Polska
Na podstawie rozmów z polskimi ekspertami i analizy krajowej 

krzywej przychodów z podatków energetycznych opracowano 

pakiet reform dla opodatkowania energii w Polsce. Leży on u podłoża 

modelowania przedstawionego w rozdziałach 4 oraz 5 niniejszego 

raportu. Główne elementy tego pakietu zaprezentowano poniżej.

- Stopniowe podnoszenie stawki akcyzy na olej napędowy,  

tak aby Polska była w stanie osiągnąć do 2023 r. odpowiedni 

stosunek między minimalnymi poziomami opodatkowania 

zdefiniowanymi w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii. 

Oznaczałoby to podnoszenie stawki akcyzy na olej napędowy 

w szybszym tempie niż wymaga tego wypełnienie progów 

minimalnych określonych dyrektywą na 2018 rok. Zakłada się 

również wprowadzenie ryczałtowych upustów na zakup oleju 

napędowego, których celem byłaby ochrona przed skutkami 

wzrostu cen paliwa stosowanego do produkcji rolnej. Ponieważ 

upusty tego typu nie byłby uzależnione od ilości zużywanego 

paliwa, opodatkowanie zachowałby bodźcowy charakter dla 

redukcji popytu na paliwo. 

- Opodatkowanie wykorzystania gazu i węgla przez 

gospodarstwa domowe – stawki zbliżone do poziomu 

wymaganego dyrektywą w sprawie opodatkowania energii  

dla instalacji nie objętych UE ETS.

- Dostosowanie się do wszystkich innych stawek minimalnych 

przewidzianych nową dyrektywą w sprawie opodatkowania 

energii poprzez stopniowy wzrost stawek od poziomu 

obecnego do wymaganego.

- Automatyczna indeksacja wszystkich podatków energetycznych.

Tabela 4 przedstawia profil opodatkowania wynikający z powyższych 

założeń. 
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Tabela 4. Możliwy	kształt	nowych	podatków	energetycznych	w	Polsce,	w	Euro,	w	cenach	z	2011	r.

Zmienna 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PALIWA TRANSPORTOWE

Benzyna bezołowiowa (€/1000l) 422 422 422 422 422 422 422 422 422

Olej napędowy (€/1000l) 327 339 351 363 375 387 399 411 423

Nafta (€/1000l) 462 462 462 462 462 462 462 462 462

LPG (€/1,000l) 208 257 305 354 403 451 500 500 500

Gaz ziemny (€/GJ) 0 1.8 3.6 5.4 7.2 8.9 10.7 10.7 10.7

INNE ZASTOSOWANIA

Olej gazowy, wszystkie zastosowania*, 
€/1000l

58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9

Olej opałowy ciężki, instalacje poza UE 
ETS, €/1000l

16.3 22.0 27.7 33.5 39.2 44.9 50.6 56.4 62.1

Olej opałowy ciężki, instalacje w ramach 
UE ETS, €/1000l

16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3

Nafta, wszystkie zastosowania €/1000l** 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9 58.9

LPG, instalacje poza UE ETS, 
€/1000kg***

0 7.2 14.4 21.6 28.8 36.1 43.3 50.5 57.7

LPG, instalacje w ramach UE ETS, 
€/1000kg***

0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Gaz, ogrzewanie mieszkań,€/GJ 0 0.14 0.28 0.43 0.56 0.71 0.85 0.99 1.13

Gaz, instalacje poza UE ETS, €/GJ 0 0.14 0.28 0.43 0.56 0.71 0.85 0.99 1.13

Gaz, instalacje w ramach UE ETS, €/GJ 0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Węgiel, gospodarstwa domowe, €/GJ**** 0 0.23 0.45 0.68 0.91 1.13 1.36 1.59 1.81

Węgiel, instalacje poza UE ETS, €/GJ**** 0 0.23 0.45 0.68 0.91 1.13 1.36 1.59 1.81

Węgiel, instalacje w ramach UE ETS, €/
GJ****

0 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Energia elektryczna, gospodarstwa 
domowe €/MWh

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Energia elektryczna, działalność 
gospodarcza, €/MWh

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Uwagi:	 Ceny	z	2011	roku.	Stawki	powinny	również	podlegać	corocznej	indeksacji	o	wskaźnik	inflacji.

*	 Olej	gazowy	wykorzystywany	w	przemyśle	i	handlu,	wg.	definicji	z	Art.	8	obecnej	dyrektywy	2003/96/WE,	będzie	nadal	opodatkowany	w	wysokości	
€327,1/1000l.	Stawka	ta	będzie	podlegać	rocznej	indeksacji.

**	 Nafta	wykorzystywana	w	przemyśle	i	handlu,	wg.	definicji	z	Art.	8	obecnej	dyrektywy	2003/96/WE,	oraz	nafta	określona	jako	CN27101925	będzie	nadal	
opodatkowana	w	wysokości	€462,8/1000l.	Stawka	ta	będzie	podlegać	rocznej	indeksacji.

***	 LPG	wykorzystywany	w	przemyśle	i	handlu,	wg.	definicji	z	Art.	8	obecnej	dyrektywy	2003/96/WE,	będzie	nadal	opodatkowany	w	wysokości	
€207,7/1000kg.	Stawka	ta	będzie	podlegać	rocznej	indeksacji.

****	 Obliczenia	wykonano	przed	wprowadzeniem	przez	Polskę	podatku	od	węgla.	Dlatego	obecna	stawka	podatku	na	węgiel	wynosi	0,	choć	w	
rzeczywistości	opodatkowany	jest	on	na	poziomie	€0,29/GJ.	

Źródło:	 Vivid	Economics
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Wykres 10 przedstawia wpływ powyższych reform na kształt 

podatków energetycznych w Polsce do 2020 roku. Zwiększają one 

rzeczywistą pośrednią stawkę podatku od emisji z wykorzystania 

energii o około 36% (przy obecnych wagach dotyczących 

konsumpcji). Wszystkie rodzaje zastosowania energii inne niż 

transport byłyby objęte bardziej zunifikowaną pośrednią stawką 

podatku od emisji. Zmniejszeniu uległoby również zróżnicowanie w 

pośrednich stawkach opodatkowania emisji z paliw transportowych. 

Różnica między stawkami na wykorzystanie energii do celów 

transportowych i innych wzrosłaby.

Wykres 10. Proponowany	pakiet	reform	mógłby	zwiększyć	pośrednie	opodatkowanie	emisji	z	wykorzystania	energii	w	Polsce	z	
€35/tCO2	do	€50/tCO2.

Uwagi:	 Obydwie	krzywe	opierają	się	o	najnowsze	dostępne	dane	dotyczące	końcowego	zużycia	energii.	Przyjęto	wzrost	ceny	uprawnień	UE	ETS	do	poziomu	
€17,6/tCO2	(ceny	z	2011	r.)	do	2020	r.,	zgodnie	z	założeniami	Komisji	Europejskiej.

Źródło:		 Vivid	Economics,	na	podstawie	danych	Międzynarodowej	Agencji	Energii	(2011)	i	Komisji	Europejskiej	(2011e)
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Odejście od opodatkowania na podstawie zawartości energii może stanowić krok 

w dobrym kierunku

Na początku niniejszego rozdziału przedstawiono propozycje Komisji Europejskiej  

w zakresie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Choć proponowane zmiany 

są dobrze ustrukturyzowane, nie do końca można się zgodzić z podejściem opartym 

na opodatkowaniu energii, a nie emisji i innych efektów zewnętrznych. Ponadto, 

proponowane obecnie zmiany uwzględniają znaczne podwyżki akcyzy na olej 

napędowy, co może wzbudzić opór polityczny (patrz: wykres 11). 

Druga część rozdziału przedstawia alternatywę dla zmian proponowanych przez 

Komisję. Uważamy, że paliwo do ogrzewania powinno zostać opodatkowane 

jedynie na podstawie emisji CO2. Dla paliw używanych w transporcie proponujemy 

opodatkowanie uzależnione od emisyjności paliwa plus dodatkowy stały podatek. 

Odzwierciedlałby on znaczne, inne niż klimatyczne, efekty zewnętrzne transportu, 

które są bardzo podobne lub nawet takie same dla każdego rodzaju paliwa.

Rekomendacje w  
zakresie opodatkowania 
emisji i energii
 
Pogodzenie efektywności ekonomicznej z wykonalności 
polityczną reformy dyrektywy opodatkowującej energię

6

Wykres 11. Obecne	propozycje	zmian	dyrektywy	opodatkowującej	energię	zakładają	znaczną	
podwyżkę	akcyzy	na	olej	napędowy.

Uwagi:	 Krajowe	opodatkowanie	benzyny	ma	pozostać	na	tym	samym	poziomie.	Zakłada	się	podwyżkę	stawek	za	
zawartość	energii	i	emisyjność	(z	€9.60/GJ	oraz	€20/tCO2)	w	celu	zmniejszenia	podwyżek	w	akcyzie	na	olej	
napędowy.	Analiza	w	cenach	rzeczywistych	(2011).

Źródło:	 Vivid	Economics
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6.  Rekomendacje w zakresie opodatkowania emisji i energii

Czy propozycje Komisji Europejskiej są wydajne pod względem ekonomicznym?

6.1.1 Struktura niniejszego podrozdziału 

Niniejszy rozdział przedstawia krótką analizę propozycji zmian  

w dyrektywie opodatkowującą energię. Komisja Europejska proponuje 

opodatkowanie paliw używanych w transporcie i w celach grzewczych 

na podstawie zarówno ich zawartości energii jak i emisyjności (patrz: 

Komisja Europejska 2011a oraz rozdział 4 niniejszego opracowania). 

O ile argumenty za opodatkowaniem emisyjności są dość zrozumiałe 

(patrz: rozdział 2 oraz Załącznik A), to istnieją trzy powody, dla 

których uzależnienie opodatkowania od zawartości energii  

może nie stanowić optymalnego rozwiązania.

– Po pierwsze, nie do końca wiadomo, których efektów 

zewnętrznych dotyczy opodatkowanie energii. Sama 

energia może niezbyt dobrze odzwierciedlać pewne efekty 

zewnętrzne wynikające z jej zużycia.

– Po drugie, niektóre paliwa o niższej emisyjności mają 

wysoką zawartość energii. Opodatkowanie uzależnione 

od emisyjności będzie zniechęcać do stosowania ich, a 

zachęcać do wykorzystania paliw bardziej energochłonnych.

– Ponadto, w niektórych krajach członkowskich uzależnienie 

opodatkowania od zawartości energii pociągnie za sobą 

znaczny wzrost podatku od oleju napędowego. Podwyżki 

te (ponad 50% we Francji i Niemczech) mogą okazać się 

niewykonalne ze względów politycznych i mogą stanowić 

poważną barierę wstrzymującą reformę całej dyrektywy. 

6.1 Krytyczna analiza obecnych propozycji zmian

Ramka 1.	 Propozycje	zmian	w	dyrektywie	opodatkowującej	energię	przewidują	podatki	oparte	zarówno	na	zawartości	
energii	jak	i	emisyjności.

W kwietniu 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wstępne propozycje zmian w dyrektywie 
opodatkowującej energię, pierwotnie przyjętej w październiku 2003 r. i obowiązującej od stycznia  
2004 r.. Reforma zakłada restrukturyzację sposobu naliczania minimalnych stawek podatków na produkty 
energetyczne: będą one obliczane na podstawie zawartości energii oraz emisyjności. Zakłada się również, 
że państwa członkowskie „będą zobowiązane do uwzględnienia zależności [między nowymi stawkami 
minimalnymi] w podatkach krajowych (Diemer 2011). W przypadku paliw transportowych będą miały  
na to czas do 2023 roku.

Reforma zakłada opodatkowanie emisyjności paliw na poziomie 20 za tonę CO2, począwszy od 2013 r. 
Dziewięciu państwom członkowskim będzie przysługiwać okres przejściowy do 2020 r. Zawartość 
energetyczna paliw grzewczych będzie opodatkowana na poziomie 0,15 € za GJ, począwszy od 2013 r., 
bez okresów przejściowych. Zawartość energetyczna paliw transportowych ma być opodatkowana na 
poziomie 9,60 € za GJ od 2018 r. Opodatkowanie emisyjności nie będzie dotyczyło energii elektrycznej, 
choć nałożona zostanie na nią minimalna stawka podatku 0,15 za GJ (co odpowiada 0,54 za MWh) 
(Komisja Europejska, 2011d).

W wyniku tych zmian minimalne stawki opodatkowania niektórych paliw ulegną znacznemu 
podwyższeniu, a w przypadku innych pozostaną na takim samym poziomie. Stawka minimalna  
dla benzyny wykorzystywanej do celów transportowych zwiększy się jedynie nieznacznie, a dla oleju 
napędowego wzrośnie z 300 za 1000 litrów do 390 . Znacznemu zwiększeniu ulegną stawki minimalne 
dla wszystkich paliw grzewczych. Stawki dla oleju gazowego (oleju opałowego lekkiego lub diesla), oleju 
opałowego ciężkiego, gazu ziemnego, węgla i koksu wzrosną średnio sześciokrotnie (Komisja Europejska, 
2011a). 

Ponadto, proponowane jest zniesienie niskich stawek podatkowych dla oleju opałowego 
wykorzystywanego w sektorze handlowym, ze względu na fakt, że „rozwiązanie to nie jest spójne z 
potrzebą zwiększania efektywności energetycznej” (Komisja Europejska, 2011d).
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6.1.2 Prawa ekonomii nakazują rozwagę  
w opodatkowywaniu energii 

Istnieją dwie główne przyczyny nakładania podatku: zwiększenie 

wpływów, które pokryją wydatki budżetowe oraz wywarcie wpływu 

na zachowania obywateli – podatek służy jako bodziec zniechęcający 

do danego produktu czy czynności, np. ze względu na negatywny 

wpływ na innych. 

Weźmy pod uwagę drugi powód – określenie ceny za emisyjność 

przyczynia się do redukcji emisji, które stanowią znaczny efekt 

zewnętrzny wykorzystania energii. W podobny sposób można 

wpłynąć na obniżenie emisji innych zanieczyszczeń – określając cenę 

za ich zawartość w paliwach. Żadna z nich nie może być w sposób 

bezpośredni odniesiona do zawartości energii, ponieważ spalanie 

paliw nie stanowi jedynego sposobu wytwarzania energii, produkty 

spalania poszczególnych paliw są różne, spaliny poddawane są 

odmiennym procesom oczyszczania, a efekty zewnętrzne są często 

uzależnione od lokalizacji. Najbardziej widać to w odniesieniu do 

odnawialnych źródeł energii: choć dostarczają one energii, to poziom 

zanieczyszczeń generowanych przez nie jest znacznie mniejszy.

Jedynym obszarem gdzie może istnieć zależność między zawartością 

energii w paliwie, a występowaniem efektów zewnętrznych są paliwa 

transportowe. Ich spalanie prowadzi to takich zjawisk jak korki (często 

główny efekt zewnętrzny), wypadki, hałas, zużycie infrastruktury 

drogowej. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie opłat 

uzależnionych od czasu i lokalizacji, uiszczanych przez poszczególnych 

użytkowników. Jednak w krótkiej perspektywie czasowej rozwiązania 

takie stanowią znaczne wyzwanie polityczne, w związku z czym w 

zamian stosowana jest akcyza na paliwa transportowe. Paliwa, które 

zapewniają więcej energii na jednostkę objętości pozwolą na dalszą 

podróż niż paliwa, które zapewniają mniej energii na jednostkę 

objętości. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że pojazdy, które 

mogą jechać dalej spowodują korki, wypadki, itp. Taka argumentacja 

zdaje się przemawiać za zróżnicowaniem opodatkowania paliw 

transportowych według ich kaloryczności.

Istnieje jednak wiele innych czynników, które wpływają na skalę 

efektów zewnętrznych powodowanych przez spalanie paliw 

transportowych, w tym pora dnia czy charakter terenu – miejski 

(który już jest zatłoczony) czy wiejski. Olej napędowy posiada większą 

kaloryczność niż benzyna, jednak w niektórych sytuacjach spalenie 

jednego litra tego oleju może powodować mniej efektów zewnętrznych 

niż spalenie jednego litra benzyny (np. ciężarówki podróżujące poza 

godzinami szczytu głównymi arteriami komunikacyjnymi). Obszar ten 

wymaga z pewnością bardziej szczegółowych analiz empirycznych, 

jednak bardzo możliwe, że efekty zewnętrzne na jednostkę energii 

zużytą poprzez spalanie paliw transportowych mogą być dość 

podobne dla wszystkich rodzajów paliw (i ich zawartości energii).

Należy się również zastanowić nad wydajnością energetyczną. Choć 

opodatkowanie energii sprzyja wzrostowi wydajności energetycznej, 

nie istnieją żadne przesłanki uzasadniające promowanie wydajności 

ponad poziom wynikający z praw rynkowych. W wypadku gdy 

poziom równowagi rynkowej dla efektywności energetycznej nie 

spełnia optimum społecznego, należy zidentyfikować miejsca, w 

których rynek zawiódł i przyjąć odpowiednie rozwiązania systemowe 

aby je zniwelować. Według Sorrella, O’Malleya, Schleicha, Scotta 

(2004), reakcja na bodziec cenowy „będzie w wielu sektorach 

mniejsza, chyba że podjęte zostaną działania w celu obniżenia 

kosztów transakcji”. Stwierdzają oni, że „dla wybranych 

uwarunkowań poszczególnych rynków usług energetycznych należy 

przyjąć skuteczne rozwiązania systemowe […]. W rezultacie może 

być niezbędne wprowadzenie ” [wyróżnienie autorów] (Sorrell i in., 

2004). Jeśli cena energii zacznie odzwierciedlać wszystkie efekty 

zewnętrzne związane z użytkowaniem energii, może zajść ryzyko, że 

dalsze podnoszenie podatków energetycznych może skutkować 

niewydajnymi inwestycjami w efektywność energetyczną: zasoby 

będą przeznaczane na podnoszenie wydajności energetycznej, choć 

mogłyby być bardziej produktywnie użyte gdzie indziej w gospodarce. 

Opodatkowanie w oparciu o zawartość energii może przyczynić się 

do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, gdyż ogranicza 

zapotrzebowanie na import energii. Jednak biorąc pod uwagę, że 

zachęta do oszczędzania odnosi się w tym samym zakresie do 

domowych i zagranicznych źródeł energii, opodatkowanie w oparciu 

o zawartość energii jest raczej mało efektywnym narzędziem do 

zwiększania bezpieczeństwa energetycznego. 

Wydaje się więc, że trudno jest znaleźć ekonomiczne uzasadnienie 

dla opodatkowania energii jako takiej, a nie efektów zewnętrznych 

wynikających z jej zużycia. 

6.1.3 Opodatkowanie paliw w oparciu o  
ich kaloryczność może zniechęcać do 
stosowania niskoemisyjnych paliw 
transportowych

Uwzględnienie zawartości energii w ogólnej podstawie 

opodatkowania może zniechęcać do korzystania z paliw względnie 

niskoemisyjnych. Kopalne paliwa niskoemisyjne mają z definicji 

wysoką kaloryczność na jednostkę emisji. Dlatego też gaz ziemny 

może dostarczyć tą samą ilość energii co węgiel przy niższych 

emisjach. Opodatkowanie gazu ziemnego i węgla w oparciu o 

zawartość energii będzie skutkować wyższym podatkiem pośrednim 

od emisji dla gazu niż węgla. Ta sama liczba gigadżuli z gazu 

ziemnego zawiera mniej emisji niż ta sama liczba gigadżuli z węgla. 

Jeśli gigadżul z obu źródeł będzie opodatkowany w ten sam sposób, 

to stawka podatku na jednostkę emisji będzie wyższa dla gazu niż 

węgla, lub dla LPG niż oleju napędowego. Jest to najbardziej widoczne 

w odniesieniu do paliw transportowych – jak pokazuje wykres 12, 

całkowity pośredni podatek od emisji jest najwyższy dla gazu 

ziemnego i LPG, choć są to paliwa o względnie najniższej emisyjności.
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6.  Rekomendacje w zakresie opodatkowania emisji i energii

6.1.4 Obecne propozycje Komisji Europejskie 
mogą spotkać się ze znacznym 
sprzeciwem politycznym

Proponowana obecnie przez Komisję Europejską reforma dyrektywy 

opodatkowującej energię może okazać się dużym politycznym 

wyzwaniem ze względu na zmiany w podatkach na olej napędowy. 

Chodzi tu o opodatkowanie paliw na podstawie ich zawartości 

energii oraz zastosowanie tego samego sposobu naliczania stawek 

dla wszystkich paliw wykorzystywanych do tego samego celu. Może 

to stanowić zagrożenie dla całej reformy dyrektywy.

Zaproponowany sposób naliczania stawki minimalnej prowadzi 

do nałożenia wyższej stawki podatku na olej napędowy niż na 

benzynę.10 Ponadto zakłada się, że do roku 2023 „te same 

stawki i struktura musi […] być stosowana do wszystkich paliw 

wykorzystywanych do tego samego celu (paliwa transportowe i 

inne)” (Komisja Europejska 2011e). Kraje członkowskie mają więc 

możliwość zwiększenia opodatkowania komponentu emisyjnego, 

kalorycznego lub obydwu. Jednak jednolita metoda obliczania 

stawek musi być stosowana do wszystkich paliw wykorzystywanych 

do tego samego celu.

10	 Proponowana	stawka	minimalna	dla	oleju	napędowego	wynosi	390	€/1000l,	a	dla	benzyny	
360	€/1000l	(Komisja	Europejska	2011a).

Wprowadzenie tej reguły wymagałoby znacznych zmian w strukturze 

podatków szeregu państw członkowskich, np. Niemiec, Francji i 

Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę, że w większości państw stawki 

akcyzy na benzynę są wysokie, a na olej napędowy niższe lub takie 

same, to stawki na olej napędowy musiałby ulec znacznemu 

zwiększeniu. W przeciwnym razie wprowadzenie propozycji Komisji 

doprowadziłoby do zmniejszenia opodatkowania benzyny. W 

Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii opodatkowanie oleju 

napędowego musiałoby zwiększyć się odpowiednio o 50%, 53% i 

8%. Dane te zostały przedstawione na wykresie 13 poniżej. 

Wykres 12.	Proponowana	reforma	dyrektywy:	wdrożenie	przedstawionych	zmian	doprowadzi	do	nałożenia	na	najmniej	
emisyjne	paliwa	najwyższego	pośredniego	podatku	od	emisji.

 

Uwagi:	 Powyższe	wartości	wynikają	z	przeliczenia	podatku	rzędu	9,60	€/GJ	na	podatek	z	emisję	tony	CO2,	doliczony	do	podatku	20	€/tCO2,	przy	zastosowaniu	
wskaźników	emisji	określonych	w	Decyzji	Komisji	2007/589/WE.

Źródło:	 Vivid	Economics	oraz	Komisja	Europejska	(2011b)
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Tak duże podwyżki w akcyzie i wynikające z nich podwyżki cen oleju 

napędowego w sprzedaży detalicznej mogą okazać się politycznie 

niewykonalne. Choć teoretycznie możliwe jest również obniżenie 

stawek akcyzy na benzynę, to z punktu widzenia wpływów byłoby  

to niekorzystne. Przeczyłoby to również intencjom Komisji, która przy 

pomocy reformowanej dyrektywy chciałaby promować wydajność 

energetyczną oraz obniżanie emisji.

Wykres 13. Proponowana	reforma	dyrektywy:	przy	obecnych	stawkach	akcyzy	na	benzynę,	wypełnienie	proponowanych	
wymogów	doprowadziłoby	do	znacznego	zwiększenia	opodatkowania	oleju	napędowego.	

Uwagi:	 Poziom	opodatkowania	benzyny	pozostaje	bez	zmian.	Zakłada	się	zwiększenie	opodatkowania	komponentu	kalorycznego	i	emisyjnego	(odpowiednio	z	
9,60	€/GJ	i	20	€/tCO2),	aby	zminimalizować	podwyżki	w	opodatkowaniu	oleju	napędowego.	Analiza	w	cenach	rzeczywistych	(2011).

Źródło:	 Vivid	Economics
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6.  Rekomendacje w zakresie opodatkowania emisji i energii

Połączenie efektywności ekonomicznej i wykonalności politycznej

Jak już wspomniano powyżej, trudno jest uzasadnić twierdzenie, że 

podatki opierające się o zawartość energii skutecznie odniosą się do 

efektów zewnętrznych zużycia energii. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku paliw grzewczych, choć może również dotyczyć paliw 

transportowych. Ponadto w przypadku paliw transportowych duży 

udział komponentu opartego o kaloryczność przekłada się na wysoki 

pośredni podatek od emisji nałożony na paliwa niskoemisyjne, co 

może stanowić barierę w ograniczaniu emisji. Należy również dodać, 

że wymóg stosowania przez państwa członkowskie tych samych 

sposobów naliczania stawek dla wszystkich paliw wykorzystywanych 

w tym samym celu pociągnie za sobą podwyżkę akcyzy na olej 

napędowy o 50% lub więcej w niektórych dużych krajach członkowskich. 

Choć stopniowa minimalizacja różnicy w opodatkowaniu benzyny i 

oleju napędowego, aż do jej wyeliminowania, jest pożądana, to taka 

podwyżka może stanowić główną barierę w negocjacjach nad 

reformą dyrektywy opodatkowującej energię.

W niniejszym rozdziale przedstawiamy pewne zmiany w obecnym 

kształcie reformy, dzięki którym możliwe będzie rozwiązanie 

powyższych problemów.

6.2.1 Czy podatek uzależniony od kaloryczności 
jest niezbędny? 

Pierwszym elementem propozycji alternatywnej jest wyeliminowanie 

komponentu opartego o zawartość energii. Zmiana ta odzwierciedla 

fakt, że trudno byłoby udowodnić bezpośredni związek między 

efektami zewnętrznymi stosowania danego paliwa, a jego kalorycznością.

W przypadku paliw grzewczych zmiana ta nie ma większego 

wpływu, gdyż komponent emisyjny stanowi większość proponowanej 

stawki minimalnej: ponad 90% dla wszystkich paliw poza gazem 

ziemnym i LPG (patrz: wykres 14). Jeśli dany kraj miałby większe 

ambicje co do ochrony klimatu, a przy tym chciałby zwiększyć wpływy 

budżetowe, mógłby zwiększyć opodatkowanie oparte o emisyjność.

W przypadku paliw transportowych należy wziąć pod uwagę inne 

efekty zewnętrzne niż emisje CO2: korki, wypadki drogowe (kiedy 

cierpią inne osoby niż sprawcy), lokalne zanieczyszczenie powietrza 

oraz zwiększony poziom hałasu. Uzasadniają one wyższe stawki 

podatków dla tych paliw. Ponadto istnieją dobre argumenty 

przemawiające za finansowaniem budowy i utrzymania dróg z 

wpływów od użytkowników tych dróg, a nie z ogólnych podatków. 

Opodatkowanie paliw transportowych stanowi bardzo dogodny 

mechanizm pozwalający na takie rozwiązanie. 

Dlatego też drugim elementem proponowanych zmian jest 

wprowadzenie stałego podatku, swoistej „marży”, na paliwa 

transportowe, niezależnie od komponentu emisyjnego. Ma ona 

odzwierciedlać efekty zewnętrzne, inne niż emisje gazów cieplarnianych, 

związane z paliwami transportowymi oraz stanowi odpowiedź na 

potrzebę zapewnienia funduszy na utrzymanie dróg i inne cele.

6.2 Propozycja alternatywna

Wykres 14. Proponowana	reforma	dyrektywy:	komponent	oparty	o	zawartość	energii	stanowi	zaledwie	małą	część	
proponowanej	stawki	minimalnej	na	paliwa	grzewcze.

Uwagi:	 Stawki	minimalne	z	propozycji	Komisji	Europejskiej,	przeliczone	na	€/tCO2	za	pomocą	wskaźników	emisji	określonych	w	Decyzji	Komisji	2007/589/WE..

Źródło:	 Vivid	Economics	oraz	Komisja	Europejska	(2011b)
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6.2.2 „Marża” na paliwa transportowe może 
zapewnić odpowiednie połączenie 
wydajności ekonomicznej, wykonalności 
politycznej oraz przyszłej elastyczności, 
pozwalając na utrzymanie względnych 
opłat za emisje na stałym poziomie

W zależności od tego w jaki sposób zostanie zaprojektowana 

„marża” na paliwa transportowe doliczana do opodatkowania emisji, 

może ona przynieść szereg korzyści.

Po pierwsze pomoże ona zapewnić, że względne opodatkowanie 

benzyny i oleju napędowego będzie w większym stopniu 

odzwierciedlać zawartość CO2 w tych paliwach niż ma to miejsce 

obecnie w praktycznie wszystkich krajach członkowskich. 

Po drugie rozwiązanie to może przynieść korzyści polityczne, gdyż 

wzrost opodatkowania oleju napędowego będzie mniejszy niż w 

obecnej propozycji reformy dyrektywy opodatkowującej energię. Olej 

napędowy jest bardziej kaloryczny i emisyjny niż benzyna, dlatego w 

obecnej propozycji reformy dyrektywy różnica w stawkach podatku 

dla tych dwóch paliw jest wyższa niż wynikałoby to z wymogów 

ochrony klimatu. Dzięki wprowadzeniu „marży” wzrost 

opodatkowania oleju napędowego byłby mniejszy.

Po trzecie rozwiązanie to pozostawia większą elastyczność na 

wypadek postępu technologicznego. W przyszłości rozwój 

technologiczny może pozwolić na wprowadzenie innych rozwiązań 

odnoszących się do efektów zewnętrznych transportu, które będą 

bardziej efektywne, a zarazem wydajne kosztowo. Przykładowo 

można zastosować technologię GPS do naliczania opłat za korki lub 

opłat służących budowie i utrzymaniu dróg.11 Zastąpienie 

opodatkowania opartego o kaloryczność paliwa „marżą” pozwala na 

wprowadzenie takich zmian bez potrzeby znacznej reformy systemu 

naliczania podatków – w takim wypadku wystarczy obniżyć „marżę”. 

Rozwiązanie to pozostawia również elastyczność w przypadku gdy 

większość samochodów w danym państwie będzie miało napędy 

elektryczne. W takim wypadku opodatkowanie efektów 

zewnętrznych transportu poprzez opodatkowanie paliwa może być 

niewskazane lub niewykonalne. Wymagane będzie wprowadzenie 

innego rozwiązania zamiast „marży”, którą będzie można w prosty i 

szybki sposób zlikwidować. Zastosowanie opodatkowania w oparciu 

o zawartość energii dla energii elektrycznej wykorzystywanej w 

samochodach miałoby poważne efekty uboczne: zastosowanie 

proponowanej stawki 9,60 € na GJ doprowadziłoby do bardzo 

zróżnicowanych pośrednich opłat za emisje: od 480 € za tonę CO2 

we Francji do 32 € za tonę CO2 w Estonii. Wynika to w głównej 

mierze z różnej emisyjności źródeł energii elektrycznej w 

poszczególnych państwach członkowskich. 

11	 System	poboru	opłat	oparty	na	technologii	GPS,	Toll	Collect,	został	już	wprowadzony	w	
Niemczech	dla	ciężarówek	o	wadze	12	ton	i	więcej.

6.2.3 Dwa rozwiązania w zakresie „marży” na 
paliwa transportowe

Istnieje szereg rozwiązań w zakresie naliczania i stosowania marży 

na paliwa transportowe.

Jednym z nich jest ustalenie jednolitej „marży”, wyrażonej w Euro na 

1000 litrów, która stosowana będzie do wszystkich paliw 

transportowych. Państwa członkowskie będą mogły zwiększyć 

„marżę” ponad minimum wyznaczone dla całej UE, przy założeniu, 

że ta sama „marża” będzie obowiązywać dla wszystkich paliw. 

Będzie ona stanowić sygnał cenowy odnoszący się do efektów 

zewnętrznych transportu oraz źródło wpływów finansujących 

elementy infrastruktury drogowej. Niektóre duże kraje członkowskie, 

np. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, nadal będą musiały zwiększyć 

opodatkowanie oleju napędowego, biorąc pod uwagę obecny 

poziom opodatkowania benzyny, ale w mniejszym stopniu niż w 

ramach zmian proponowanych przez Komisję Europejską. Stawka 

minimalna obwiązująca wszystkie kraje również uległaby 

zwiększeniu, ale byłaby mniejsza niż w propozycji Komisji. 

Rozwiązanie to przedstawiono na wykresie poniżej, jako opcja 1. 

Założono, że poziom „marży” w każdym kraju będzie taki, aby 

opodatkowanie benzyny nie uległo zmianie.12

Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie zróżnicowanych marż na 

poszczególne paliwa, przy założeniu, że stawki podatkowe muszą 

odzwierciedlać relacje między minimalnymi stawkami podatkowymi. 

Przy minimalnych stawkach podatkowych przewidzianych dyrektywą 

opodatkowującą energię oraz przy podatku od emisji rzędu 20 €/

tCO2, wzrost akcyzy na olej napędowy we Francji i Niemczech nadal 

byłby znaczny (około 30%), biorąc pod uwagę obecne 

opodatkowanie benzyny. Nie wzrosłaby jednak minimalna stawka dla 

UE. Stawka akcyzy na olej napędowy w Wielkiej Brytanii pozostałaby 

na tym samym poziomie. Na wykresie poniżej rozwiązanie to 

oznaczono jako opcja 2.

Jak widać obydwie opcje wymagałyby znacznego wzrostu w 

opodatkowaniu oleju napędowego, choć byłby on mniejszy niż w 

zmianach proponowanych przez Komisję. 

12	 Zatem	dla	każdego	kraju:	„marża”	na	paliwa	transportowe	=	całkowity	podatek	od	benzyny	–	
komponent	emisyjny	dla	benzyny.
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6.  Rekomendacje w zakresie opodatkowania emisji i energii

6.2.4 Wnioski

Analiza reformy dyrektywy opodatkowującej energię proponowanej 

przez Komisję Europejską wskazuje na polityczne i ekonomiczne 

problemy wynikające z opodatkowania zawartości energii paliw. 

W proponowanej alternatywie podatki nie są oparte o kaloryczność. 

W przypadku paliw grzewczych pozostałby jedynie komponent 

emisyjny, który obecnie wynosi 90% stawki minimalnej. Dla paliw 

transportowych przewiduje się wprowadzenie „marży” doliczanej do 

komponentu emisyjnego. Będzie ona odzwierciedlać efekty 

zewnętrzne transportu oraz potrzeby wynikające z finansowania 

infrastruktury drogowej. W odróżnieniu od opodatkowania na 

podstawie zawartości energii, „marża” pozwala na zachowanie 

elastyczności w negocjacjach oraz na wypadek zmian 

technologicznych. 

Wykres 15. Porównanie	różnych	rozwiązań	dla	reformy	dyrektywy:	każde	rozwiązanie	pociąga	za	sobą	różne	podwyżki	akcyzy	
na	olej	napędowy.

Uwagi:	 Podobne	podwyżki	w	akcyzie	na	olej	napędowy	w	wartościach	bezwzględnych	mogą	skutkować	różnymi	podwyżkami	procentowymi	ze	względu	na	
zróżnicowanie	obecnych	stawek	podatkowych.	W	oparciu	o	ceny	rzeczywiste	(2011).	

Źródło:	 Vivid	Economics
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Niniejszy rozdział analizuje jak reformy prowadzące do wdrożenia Fazy III unijnego 

systemu handlu emisjami (UE ETS), które poddawane są obecnie debacie, mogłyby 

się przyczynić do ograniczenia deficytu finansów publicznych. Biorąc pod uwagę,  

że system UE ETS pokrywa obecnie około połowę emisji CO2 całej Unii, to stanowi 

on szeroką podstawę podatkową i może w znacznym stopniu przyczynić się do 

konsolidacji finansów publicznych. Jednakże jeśli bodźce związane z redukcją emisji 

mają być obecne w całej gospodarce, to reforma unijnego systemu handlu emisjami 

musi iść w parze z reformą dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. 

Unia Europejska rozważa odejście od 20% celu redukcji emisji w porównaniu z 

rokiem 1990 na rzecz celu 25% lub 30%. Głównym narzędziem umożliwiającym 

wdrożenie tej zmiany byłoby zmniejszenie limitów w ramach systemu UE ETS. 

Przeprowadzone przez Komisję Europejską analizy wskazują, że ze względu na 

obecny kryzys gospodarczy, koszt takiego rozwiązania byłby znacznie niższy  

niż się wcześniej spodziewano.

Niniejszy raport przygląda się temu rozwiązaniu z nowej perspektywy, analizując jego 

wpływ na poziomie makroekonomicznym i porównując go z wpływem, jaki wywarłoby 

zwiększenie podatków bezpośrednich. Przeprowadzona analiza wskazuje, że w 

okresie 2013-2020 reforma UE ETS doprowadziłaby do mniejszych strat w PKB  

oraz zatrudnieniu niż podnoszenie podatków bezpośrednich. Tego typu wyniki 

uzyskano nie tylko na poziomie całej UE ale również dla znacznej większości krajów 

członkowskich. Ponadto reforma UE ETS przyczyni się do znacznego zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych, czego nie można powiedzieć o podwyżce podatków 

bezpośrednich. Najważniejsze założenia oraz wyniki tej analizy przedstawiono w 

niniejszym rozdziale, a bardziej szczegółowe dane znajdują się w Załączniku D.

Rozdział ten wyjaśnia również dlaczego poziom darmowych uprawnień jest kluczowy 

dla skuteczności reformy UE ETS na poziomie makroekonomicznym: im mniejszy 

jest udział tych uprawnień, tym większe przychody zapewni system handlu emisjami. 

Reforma unijnego  
systemu handlu emisjami
Porównanie z innymi rozwiązaniami zwiększającymi 
wpływy budżetowe

7
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7.  Reforma unijnego systemu handlu emisjami

Debata na zmniejszeniem limitów w ramach UE ETS już się toczy

Komisja Europejska rozważa obecnie wpływ zwiększenia celu 

redukcji emisji na 2020 rok z 20% (w porównaniu z rokiem 1990)  

do 30%.13 Analiza ta (Komisja Europejska, 2012) sugeruje, że dzięki 

kryzysowi gospodarczemu cel 20% redukcji emisji już obecnie leży  

w zasięgu możliwości. Jednakże, ze względu na fakt, że redukcja  

ta została osiągnięta w wyniku spowolnienia gospodarczego, a nie 

dzięki działaniom ograniczającym emisje, to ryzyko wejścia na 

ścieżkę wysokoemisyjną jest w rzeczywistości większe. Według 

wyliczeń Komisji, koszt osiągnięcia 30% celu redukcji spadł do  

około 70 mld €, co stanowi znacznie mniejszą sumę niż  

wcześniej przewidywano.

Kluczowym mechanizmem wdrożenia bardziej ambitnego  

celu redukcji emisji byłoby zaostrzenie limitów w ramach unijnego 

systemu handlu emisjami oraz wprowadzenie opodatkowania emisji 

gazów cieplarnianych w sektorach nie objętych tych systemem. 

Doprowadziłoby to podwyżki cen uprawnień w ramach systemu 

ETS, co z kolei zwiększyłoby wpływy z ich sprzedaży. Niniejszy 

rozdział stanowi uzupełnienie badań przeprowadzonych do tej  

pory przez Komisję Europejską, analizując skutki na poziomie 

makroekonomicznym zaostrzenia limitów w ramach UE ETS oraz 

porównując je ze skutkami zwiększenia podatków bezpośrednich 

pozwalającego na uzyskanie podobnych wpływów.

13	 W	scenariuszach	analizowanych	przez	Komisję	Europejską,	5	punków	procentowych	z	
30%	redukcji	byłoby	osiągnięte	przez	inwestycje	w	innych	krajach,	a	pozostałe	25	poprzez	
ograniczanie	emisji	na	terenie	UE.

Wyniki analiz modelowych wskazują, że w okresie 2013-2020 

reforma UE ETS doprowadziłaby do mniejszych strat w PKB i 

zatrudnieniu niż porównywalne zwiększenie podatków bezpośrednich. 

Tak jak w przypadku podatków krajowych, do obliczeń wykorzystano 

model Cambridge Econometrics E3ME. Szczegółowe założenia 

modelu przedstawione zostały w Załączniku A, a założenia 

dotyczące systemu UE ETS w Załączniku D.

7.1 Wstęp
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Zaostrzenie limitów w ramach UE ETS może stanowić bardziej pożądany sposób 
zwiększenia wpływów budżetowych niż podwyżka podatków bezpośrednich

Szacunki uzyskane przy wykorzystaniu modelu E3ME wskazują, że 

zaostrzenie limitów w ramach UE ETS w celu osiągnięcia 30% celu 

redukcji emisji, co odpowiada obniżeniu emisji w ramach tego 

systemu o 34% w porównaniu z rokiem 2005, przyniosłoby 

dodatkowe wpływy rzędu 30 mld € rocznie, co odpowiada około 

0,18% unijnego PKB w badanym okresie.14 Jak widać na poniższym 

14	 Jak	wyjaśniono	w	załączniku	B,	reformy	te	zostaną	wprowadzone	zakładając,	że	UE	już	
jest	w	stanie	wypełnić	wymogi	pakietu	klimatyczno	energetycznego,	w	tym	celu	w	zakresie	
odnawialnych	źródeł	energii.	Jest	to	zbieżne	ze	sposobem	analizowania	przez	Komisję	
Europejską	wpływu	zaostrzenia	limitów	w	ramach	UE	ETS.	

wykresie, potencjał do generowania wpływów będzie najwyższy  

w krótkiej perspektywie czasowej, która zbiega się z okresem 

najostrzejszego kryzysu finansów publicznych. Potencjał ten 

zmniejsza się wraz z upływem czasu. Wynika to z zaostrzania limitów 

w ramach analizowanego okresu, co prowadzi do zmniejszania się 

liczby uprawnień wystawianych na aukcję każdego roku.15

15	 Biorąc	pod	uwagę,	że	między	poszczególnymi	latami	wdrażania	Fazy	III	UE	ETS	możliwe	jest	
przenoszenie	to	ich	ceny	powinny	pozostawać	na	tym	samym	poziomie	w	ciągu	całego	
okresu	(chyba,	że	założenie	to	ulegnie	zmianie).

Cena emisji CO2 oszacowana przy pomocy modelu E3ME, która 

odpowiadałby powyższym wpływom, to około 44 €/tona – jest to 

wartość uśredniona dla całej Fazy III (ceny z 2008 r.).

Na wykresie 17 porównano wpływ na PKB UE zaostrzenia UE ETS i 

równoważne zwiększenie podatków bezpośrednich.

7.2 Wyniki dla całej UE

Wykres 16. UE	ETS:	reforma	systemu	mogłaby	przynieść	ponad	30	mld	€	dodatkowych	wpływów	rocznie	do	2015	r.	

 

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometics	E3ME
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7.  Reforma unijnego systemu handlu emisjami

Analizy modelowe wskazują, że zwiększenie podatków 

bezpośrednich będzie miało większy negatywny wpływ na PKB niż 

reforma UE ETS, choć w dłuższej perspektywie oddziaływanie tych 

dwóch instrumentów zrówna się do tego samego poziomu. Jednak 

skumulowane straty w PKB do roku 2020 będą niemal o 50% 

większe w przypadku podatków bezpośrednich niż reformy UE ETS.

Różnica ta wynika z następujących czynników. Wzrost podatków 

bezpośrednich (opodatkowania pracy) będzie miał natychmiastowy 

wpływ na obniżenie rzeczywistych zarobków netto, co z kolei od 

razu przełoży się na zmniejszenie konsumpcji, a więc i PKB. Model 

zakłada jednak, że wraz z upływem czasu, w wyniku negocjacji 

płacowych, obciążenie wynikające z podwyżki podatków 

bezpośrednich będzie dzielone między pracodawcę i pracobiorcę, w 

proporcjach zgodnych z dostępnymi danymi gospodarczymi. Ten 

względny wzrost zarobków netto będzie mieć pozytywny wpływ na 

konsumpcję, co zniesie początkowy negatywny wpływ podwyżki 

podatków na PKB.

W przypadku zaostrzenia limitów w ramach UE ETS, szacunki 

wskazują, że wpływ zwiększonych kosztów na gospodarkę będzie 

znacznie bardziej rozłożony w czasie. Nawet pod koniec 

analizowanego okresu obciążenia te nie zostaną w pełni przerzucone 

na konsumentów. Wpływ tego instrumentu na rzeczywiste zarobki 

wymaga dłuższego czasu, dzięki czemu w średniej perspektywie 

czasowej konsumpcja pozostanie na wyższym poziomie. Ponadto 

model przewiduje, że reforma UE ETS doprowadzi również do 

niewielkiego wzrostu inwestycji, rzędu 2 mld € rocznie w latach 

2013-2016. Wynikać to będzie z reakcji przedsiębiorstw na wyższe 

ceny energii. Jak w przypadku podatków krajowych, model E3ME 

nie bierze pod uwagę żadnych związków przyczynowo skutkowych 

między zmianą dochodów, a zmianą PKB, choć m.in. z wspomnianych 

powyżej powodów, nie powinno to mieć większego wpływu na wyniki.

Wykres 18 przedstawia wpływ na zatrudnienie omawianych rozwiązań.

Wykres 17. UE	ETS:	według	szacunków	modelu	E3ME	zastosowanie	podatków	bezpośrednich	do	uzyskania	takich	samych	
wpływów	jak	z	reformy	UE	ETS	doprowadziłoby	do	większych	strat	w	PKB.

Źródło:		 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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Obliczenia wykonane w ramach modelu wskazują, że wpływ reformy 

UE ETS na zatrudnienie będzie mniej negatywny niż w przypadku 

podwyżki podatków bezpośrednich. Średniorocznie spadek zatrudnienia 

będzie trzy razy większy w przypadku podatków bezpośrednich niż 

reformy UE ETS (126 000 w porównaniu z 40 000).

Wynika to z tych samych czynników co w przypadku zmian w PKB. 

Należy dodać, że wpływ reformy UE ETS będzie koncentrował się na 

sektorach, które nie są zbyt pracochłonne (lub na dużych pracodawcach). 

Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki uzyskane w ramach modelu 

wskazują, że podniesienie podatków bezpośrednich doprowadzi do 

większego niż reforma UE ETS zmniejszenia produkcji w sektorach 

usługowych posiadających znaczny udział w zatrudnieniu, w tym  

w sektorze sprzedaży detalicznej, bankowości, ubezpieczeń czy 

administracji publicznej. 

Na koniec należy podkreślić, że przy jednakowym lub mniej 

niekorzystnym wpływie na poziomie makroekonomicznym,  

reforma UE ETS pozwala na osiągnięcie większej redukcji emisji 

gazów cieplarnianych na terenie UE. Według szacunków modelu, 

natychmiastowa redukcja w stosunku do scenariusza odniesienia 

wyniesie 1,5%, stopniowo zwiększając się do 2,5-3,0% w 

analizowanym okresie. 

Wykres 18. UE	ETS:	zwiększenie	podatków	bezpośrednich	skutkować	będzie	większym	spadkiem	zatrudnienia	niż	reforma	UE	ETS.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME

Wykres 19. UE	ETS:	reforma	UE	ETS	umożliwi	znaczne	ograniczenie	emisji	CO2,	podczas	gdy	zmiany	w	podatkach	
bezpośrednich	nie	będą	miały	wpływu	w	tym	zakresie.	

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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7.  Reforma unijnego systemu handlu emisjami

Wyniki takie jak dla całej UE występują również w większości krajów członkowskich

Wpływ reformy UE ETS oraz zwiększenie podatków bezpośrednich 

można również porównać na poziomie krajowym. Wykres 20 

przedstawia oddziaływanie dwóch rozważanych instrumentów  

na średnioroczny poziom PKB w każdym kraju członkowskim.

Rezultaty te w dużym stopniu odzwierciedlają wyniki uzyskane na 

poziomie UE: w większości krajów członkowskich reforma systemu 

UE ETS ma mniej negatywny wpływ na PKB w analizowanym 

okresie niż zwiększanie podatków bezpośrednich w celu  

uzyskania tych samych wpływów.

Należy również zauważyć, że reforma systemu UE ETS prowadzi do 

redystrybucji części dochodów z aukcji na rzecz krajów członkowskich 

położonych w Europie Wschodniej. Bardziej szczegółowe dane w 

tym zakresie zostały przedstawione w Załączniku D.

Dzięki temu reforma systemu UE ETS powinna być szczególnie 

atrakcyjna właśnie dla tych krajów: część makroekonomicznych 

kosztów związanych z pozyskaniem tych wpływów jest ponoszona 

przez inne państwa. W konsekwencji, kraje członkowskie, które w 

ramach tego mechanizmu są płatnikami netto ponoszą stratę. 

Dlatego też w przypadku niektórych państw podniesienie podatków 

bezpośrednich doprowadziłoby do mniejszych strat w PKB.

Wykres 21 przedstawia podobne wyliczenia dla poziomu 

zatrudnienia, a wyniki są dość podobne.

7.3 Wyniki dla poszczególnych krajów

Wykres 20. Reforma	EU	ETS	a	zwiększanie	podatków	bezpośrednich:	w	większości	państw	członkowskich	reforma	UE	ETS	ma	
lepszy	wpływ	na	PKB	niż	podwyżka	podatków	bezpośrednich.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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Wykres 21. Reforma	UE	ETS	a	zwiększanie	podatków	bezpośrednich:	w	21	na	27	państw	członkowskich	straty	w	zatrudnieniu	
są	mniejsze	dla	reformy	systemu	ETS	niż	zwiększania	podatków	bezpośrednich.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME	oraz	wyliczenia	Vivid	Economics
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7.  Reforma unijnego systemu handlu emisjami

Im większy udział uprawnień zbywalnych na aukcji, tym bardziej atrakcyjne staje się 
zaostrzenie limitów w ramach systemu UE ETS

W obecnym systemie handlu emisjami ilość darmowych uprawnień 

przyznawanych danej instalacji jest stała i nie zależy od zmian w 

produkcji w danym okresie, za wyjątkiem zamknięcia instalacji, a 

więc jest to swego rodzaju ryczałt.16 Natomiast decyzje o poziomie 

produkcji czy cenie wytwarzanych produktów są zazwyczaj 

podejmowane w oparciu o wartości krańcowe. Zatem przed podjęciem 

decyzji o wytworzeniu dodatkowej tony produktu, dane przedsiębiorstwo 

analizuje dodatkowe wpływy oraz koszty związane ze zwiększeniem 

produkcji. Darmowe uprawnienia nie mają wpływu ani na dodatkowe 

wpływy, ani na dodatkowe koszty związane ze zwiększoną produkcją, 

zatem nie powinny one oddziaływać również na decyzje dotyczące 

zmian w poziomie produkcji lub cen. Mogą one mieć jedynie wpływ 

na decyzję o podjęciu lub zamknięciu działalności. Wyjaśnia to 

dlaczego ceny energii elektrycznej wzrosły w znaczący sposób  

w fazie I oraz II wdrażania systemu UE ETS pomimo przyznania 

producentom energii elektrycznej darmowych uprawnień.

Niektórzy przedsiębiorcy poddają w wątpliwość powyższą logikę 

podejmowania decyzji dotyczących poziomu produkcji i cen, twierdząc, 

że firmy zazwyczaj wykorzystują prawie całe możliwości produkcyjne, 

w celu zmaksymalizowania udziału w rynku, pod warunkiem, że 

działalność firmy jest dochodowa. W takim wypadku większy 

przydział darmowych uprawnień skutkowałby zwiększeniem produkcji. 

Choć nie ma na to niepodważalnych dowodów, to ostatnie badania 

wskazują, że w szeregu energochłonnych sektorów decyzje co do 

poziomu produkcji i cen były podejmowane niezależnie od przydziału 

darmowych uprawnień (Sander i in. 2010).

Jeśli jednak przedsiębiorstwa decydują o produkcji oraz cenach  

w oparciu o wartości krańcowe, to ma to ważne implikacje natury 

makroekonomicznej. Jeśli firmy podejmują decyzje niezależnie od 

poziomu przydzielonych darmowych uprawnień to ogólne wskaźniki 

gospodarcze, a więc PKB czy zatrudnienie, również nie będą 

zależeć od liczby darmowych uprawnień. Innymi słowy, poziom 

darmowych uprawnień nie będzie miał wpływu na oddziaływanie 

reformy UE ETS na PKB. Zatem dodatkowy koszt względem 

zatrudnienia lub PKB zmniejszenia liczby darmowych uprawnień,  

a co za tym idzie zwiększenia wpływów z aukcji uprawnień do 

budżetów krajowych, będzie niski lub wręcz zerowy.

16	 Różni	się	to	od	sposobu	przydziału	darmowych	uprawnień	w	ramach	obecnych	lub	przyszłych	
systemów	handlu	emisjami	w	różnych	krajach,	m.in.	w	Australii,	Kalifornii	czy	Nowej	Zelandii.

Aby przeanalizować tą koncepcję, stworzyliśmy alternatywny 

scenariusz zaostrzenia limitów w ramach UE ETS. W scenariuszu 

odniesienia przyjęliśmy podeście zastosowane przez Komisję 

Europejską w jej ostatnich badaniach (Komisja Europejska, 2012), 

zakładając, że wymagana do zaostrzenia limitu redukcja uprawnień 

pochodzić będzie jedynie z uprawnień dostępnych na aukcji. Liczba 

darmowych uprawnień nie uległa zmianie, co oznacza, że zwiększył 

się ich udział. W scenariuszu alternatywnym, zmniejszeniu ulega liczba 

uprawnień sprzedawanych na aukcji oraz uprawnień darmowych, 

dzięki czemu stosunek między nimi pozostaje bez zmian.

W drugim podejściu wpływy w analizowanym okresie zwiększają  

się o 20 mld € - około 10%. Zgodnie z przedstawioną powyżej 

argumentacją, dodatkowe wpływy zostają uzyskane bez oddziaływania 

na PKB czy zatrudnienie. Uzyskanie tej sumy poprzez wzrost 

podatków bezpośrednich miałoby znacznie gorszy wpływ na 

gospodarkę, co przedstawiono na kolejnych dwóch wykresach.

7.4 Wpływ darmowych uprawnień do emisji
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7.4.1 Wnioski

Podsumowując należy stwierdzić, że im większy udział uprawnień 

zbywalnych na aukcji tym większe wpływy z systemu UE ETS. 

Zaostrzenie limitów w ramach tego systemu oraz wprowadzenie 

pełnej sprzedaży aukcyjnej mogłoby przynieść wpływy rzędu 0,3% 

PKB przy niskich kosztach na poziomie makroekonomicznym, co 

miałoby znaczne pozytywne oddziaływanie na konsolidację finansów 

publicznych. Wraz z zreformowaną dyrektywą opodatkowującą 

energię oraz zmianami w krajowych systemach podatkowych 

(uwzględniającymi sektory nie objęte systemem UE ETS), które 

przyniosłyby wpływy na poziomie 1,0-1,3% PKB, reforma unijnego 

systemu handlu emisjami mogłaby stanowić spójny sygnał cenowy 

dla całej gospodarki. Dzięki połączeniu tych instrumentów państwa 

członkowskie mogłyby nie tylko uzyskać dodatkowe wpływy do 

budżetu ale również ograniczyć po niskich kosztach emisję  

gazów cieplarnianych.

Wykres 22. Większy	udział	uprawnień	zbywalnych	na	aukcji:	w	odniesieniu	do	PKB	większy	udział	uprawnień	zbywalnych	na	
aukcji	podnosi	atrakcyjność	reformy	UE	ETS	względem	podatków	bezpośrednich.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME

Wykres 23. Większy	udział	uprawnień	zbywalnych	na	aukcji:	podniesienia	udziału	uprawnień	zbywalnych	na	aukcji	zwiększa	
atrakcyjność	reformy	UE	ETS	względem	podatków	bezpośrednich	również	w	zakresie	zatrudnienia.

Źródło:	 Model	Cambridge	Econometrics	E3ME
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Rola opodatkowania emisji oraz energii w skutecznej polityce fiskalnej

Wiele krajów UE boryka się z wysokim deficytem budżetowym oraz 

wysokim zadłużeniem. Ograniczenie się do cięć w wydatkach nie 

stanowiłoby pożądanego rozwiązania. Zatem rządy poszczególnych 

państw rozważają możliwość zwiększenia podatków. Przed 

podjęciem decyzji powinny przeanalizować wszystkie możliwe 

alternatywy w tym zakresie. Choć opodatkowanie emisji i energii  

było do jest pory zazwyczaj postrzegane jako instrument polityki 

środowiskowej, a nie fiskalnej, to nadszedł czas aby to zmienić.

Biorąc pod uwagę, że zwiększanie wpływów podatkowych wiąże się 

z kosztami, to wdrażane rozwiązania powinny koncentrować się na 

obszarach o najniższych kosztach opodatkowania. Wpływ 

opodatkowania energii i emisji na PKB i zatrudnienie jest 

korzystniejszy niż opodatkowania pracy czy podatków pośrednich 

(np. VAT). Wynika to z czynników ogólnych oraz charakterystycznych 

dla wybranych krajów. W państwach, które są w znaczny sposób 

uzależnione od importu energii, podatki te przenoszą wydatki na 

krajowe produkty i usługi, przyczyniając się do wzrostu 

gospodarczego. We wszystkich krajach podatki energetyczne będą 

bardziej skutecznie chronić konsumpcję niż opodatkowanie 

dochodów. Wynika to z tego, że zarobki dostosowują się do koszyka 

cen, którego częścią jest energia, natomiast znacznie słabiej 

dostosowują się do zmian w opodatkowaniu. Wyniki uzyskane w 

trakcie niniejszych badań w oparciu o empiryczną i statystyczną 

analizę gospodarki europejskiej uzasadniają twierdzenie, że 

opodatkowanie energii i emisji odgrywa obecnie zbyt małą  

rolę w systemach podatkowych wielu państw Europy. Wyjątkiem  

są tu paliwa wykorzystywane w transporcie drogowym, których 

opodatkowanie stanowi źródło znacznych wpływów budżetowych. 

Wynika to zapewne z lepszego zrozumienia ich oddziaływania na 

gospodarkę. Choć i w tym obszarze istnieje jeszcze potencjał do 

zwiększenia wpływów. 

Należy również zauważyć, że w krajach gdzie wprowadzono 

opodatkowanie energii i emisji, system naliczania i poboru tych 

podatków jest zbyt skomplikowany, co zmniejsza efektywność 

kosztową tego źródła wpływów. Rządy poszczególnych państw 

obniżają efektywność tych podatków różnicując je dla poszczególnych 

działań bez odpowiedniego uzasadnienia. Nie dziwi też fakt, że 

występują znaczne różnice między krajami. To wszystko zwiększa 

koszty, zaburzając rozdział zasobów w gospodarce i zmniejszając 

dobrobyt obywateli. Obecne możliwości gospodarki europejskiej do 

ponoszenia kosztów są mniejsze niż w okresie silnego jej wzrostu. W 

czasie kiedy koszt przywrócenia równowagi w finansach publicznych 

jest szczególnie odczuwalny, rządy muszą dołożyć starań, aby 

podejmowane działania były efektywne. W wielu obszarach 

wymagana jest poprawa, najlepiej poprzez reformy nakierowane na 

wprowadzenie zunifikowanej stawki opodatkowania emisji i energii.

Ceny energii powinny odzwierciedlać koszt emisji

Odmiennie od opodatkowania pracy lub konsumpcji (VAT),  

istnieje minimalny poziom opodatkowania energii. Odzwierciedla on 

koszt jaki zużycie energii nakłada na społeczeństwo. Koszt ten jest 

związany głównie z emisyjnością źródła energii (a więc jej wpływu na 

globalne ocieplenie). W dłuższej perspektywie czasu chodzi tu o 

wydajność i sprawiedliwość oraz uniknięcie sytuacji, w której 

będziemy żałować, że obarczyliśmy środowisko i społeczeństwo 

negatywnymi i niebezpiecznymi skutkami zmian klimatycznych. W 

scenariuszu minimum efektywne opodatkowanie energii powinno 

zapewnić, że użytkownicy energii pokrywają koszt emisji wynikających 

z zużytej przez siebie energii. Niestety, ze względu na różnorakie 

zwolnienia, subwencje, nadmierną liczbę uprawnień do emisji, nawet 

ten scenariusz minimum nie jest obecnie realizowany. Nie chodzi tu o 

interesy poszczególnych państw, ale o interes europejski i światowy. 

Aby zapobiec zaburzeniom w przepływie zasobów na  

poziomie regionalnym, należy wprowadzić minimalną cenę za  

emisje przynajmniej w ramach UE, zarówno poprzez system 

podatkowy jak i mechanizmy kontrolne systemu UE ETS. Pomogłoby 

to skoordynować stawki podatkowe i ceny uprawnień, a także 

podnieść je do odpowiedniego poziomu. Reformy te mogłyby 

stanowić źródło znacznych przychodów, jednocześnie  

przynosząc duże korzyści środowiskowe. 

W przypadku gdy system ETS jak i system podatkowy będą  

wysyłać odpowiednio silny, stabilny i konsekwentny sygnał cenowy, 

to kontynuacja niewydajnego podwójnego opodatkowania, gdzie 

zarówno podatki jak i ETS odnoszą się do tego samego 

wykorzystania energii, stanie się niewskazana i niepotrzebna. 

Wnioski 
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Inteligentne graniczne dostosowania emisyjne – realna alternatywa dla darmowych 
uprawnień

W dłuższej perspektywie czasowej zwiększenie opodatkowania 

energii i wyższe ceny uprawnień mogą wymagać wzmocnienia ochrony 

przez zaburzoną konkurencją na rynkach międzynarodowych. Choć 

konsumenci i pracownicy zazwyczaj nie mogą przenieść swojej 

konsumpcji lub zarobków poza UE w celu uniknięcia podatków,  

to wytwórcy energochłonnych towarów mogą być zachęcani do 

częściowego przenoszenia produkcji poza UE właśnie przez systemy 

podatkowe innych krajów. Obecny system ochrony przed tym 

zjawiskiem opiera się na przydziale darmowych uprawnień. Byłoby 

lepiej, aby budżety państw członkowskich nie traciły wpływów z 

uprawnień rozdając je za darmo przemysłowi. Alternatywę może 

stanowić system nowych granicznych dostosowań emisyjnych, który 

z jednej strony zapewniłby wymaganą ochronę, a z drugiej nałożyłby 

na partnerów handlowych UE bodźce do ograniczania emisji. Dla 

budżetów stanowiłby on źródło wpływów, a nie kosztów. Nie 

powinniśmy przedwcześnie uznawać tego rozwiązania za 

niewykonalne. Najwyższy czas, żeby przeanalizować bardziej 

inteligentne systemy dostosowań, odpowiadające na zarzuty 

stawiane temu rozwiązaniu.

Racjonalne opodatkowanie paliw w transporcie drogowym

Polityczna debata nad opodatkowaniem energii i emisji w dużej 

mierze koncentruje się na paliwach w transporcie drogowym, a w 

szczególności na benzynie i oleju napędowym. Właściwe skalibrowanie 

podatków w tym zakresie jest niezmiernie ważne dla przyszłej 

niskowęglowej konkurencyjności UE.

Biorąc pod uwagę, że paliwa te stanowią obecnie źródło 

największych wpływów, ich centralna pozycja podczas debaty  

w Brukseli nie powinna dziwić. Jednak rozmiar wpływów, jakie są 

generowane z opodatkowania tych paliw nie uzasadnia zamieszania 

politycznego, które narosło wokół tego tematu. Wynika to w pewnej 

mierze z konkurencji między krajami o wpływy z opodatkowania 

paliw samochodowych, w szczególności oleju napędowego, której 

część toczy się również między krajami spoza UE, oraz z faktu,  

że przez lata korzystnego opodatkowania rozwinęła się duża 

społeczność ludzi korzystających z samochodów z napędem diesla. 

W konsekwencji kraje UE, oddzielnie i razem, czerpią mniejsze wpływy 

z opodatkowania oleju napędowego niż mogłyby, co ma negatywne 

oddziaływanie na budżet. Ponadto preferencje podatkowe 

przyczyniły się do zaburzenia równowagi w zapotrzebowaniu na 

produkty naftowe, nakładając na europejski przemysł rafineryjny 

dodatkowe koszty. Rozwiązaniem jest wspólne podniesienie stawek 

podatku na olej napędowy. Oczywiście musi to być odpowiednio 

rozłożone w czasie, aby zminimalizować ryzyko oporu społecznego. 

Stopniowy program ujednolicania stawek byłby jednak korzystny  

dla każdego kraju z osobna i wszystkich razem wziętych. Gdyby 

decydenci posiadali lepsze zrozumienie potencjalnych korzyści 

płynących z takiego rozwiązania, to być może łatwiej byłoby uzyskać 

porozumienie w tym względzie zadawalające wszystkie strony.



Bibliografia dostępna w pełnej, anglojęzycznej wersji raportu, na:  
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