
  

 
Informacja o obniżonych stawkach 
podatków dotyczących energii 
elektrycznej dla odbiorców  
w gospodarstwach domowych 
Pakiet Podstawowy 2024 III 
(wersja R1) 

 
 

 
 

Definicje, którymi posługujemy się w informacji, mają takie znaczenie, jakie nadaliśmy im w Ogólnych warunkach umowy kompleksowej  

dla konsumentów (OWU). Wyróżniamy je poprzez pogrubienie. 

1. Ceny prądu i stawki opłaty handlowej w ramach naszej oferty Pakiet Podstawowy 2024 III w okresach wskazanych w poniższych 

tabelach uwzględniają: 

 

a) obniżenie z 23% do 5% stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla energii elektrycznej1, 

b) zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym2. 

Tabela 1 

Ceny prądu i stawki opłaty handlowej zależne od wariantu naszej oferty oraz okresu jej obowiązywania. 

 

wariant naszej 
oferty 

grupa 
taryfowa 

Cena prądu 
 od 1.07.2022 do 31.07.2022** 

 
Opłata handlowa  

od 1.07.2022 do 31.07.2022** 
  

całodobowa strefa 1 strefa 2 
 

z eFakturą  

 
z fakturą papierową  

zł/kWh zł/miesiąc 

wariant 1 G11 0,6265 – – 24,75 — 

wariant 2 G12* – 0,7827 0,5180 24,75 — 

wariant 3 G11 0,6265 – – — 29,02 

wariant 4 G12* – 0,7827 0,5180 — 29,02 

* dotyczy grup taryfowych oznaczonych w taryfie dystrybutora jako G12, G12w, G12r. 

** w przypadku wprowadzenia w przepisach prawa zmian w zakresie okresów obowiązywania obniżenia stawki podatku VAT oraz 

zwolnienia od akcyzy, ceny i stawki wskazane w Tabeli będą obowiązywały w dalszym ciągu przez cały zmieniony okres.  

 

Ceny prądu zawierają 5% podatek od towarów i usług (VAT) oraz uwzględniają zwolnienie z podatku akcyzowego. 

Opłata handlowa zawiera 5% podatek od towarów i usług (VAT). 

 

 

2. W pozostałym okresie obowiązywania naszej oferty tj. od 1 sierpnia 2022 roku, obowiązują ceny i stawki zgodne z Regulaminem naszej 

oferty. W przypadku ewentualnych dalszych zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego ceny i stawki wskazane  

w regulaminie naszej oferty zostaną do nich dostosowane.  

 

Sprzedawca 

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest 

prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr 0000280916, NIP: 957-096-83-70, REGON: 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł. 

 
1 Art. 146db Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 
2 Art. 163d Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm). 
 
 

 


