
  

 
Informacja o obniżonych stawkach 
podatków dotyczących energii 
elektrycznej dla odbiorców  
w gospodarstwach domowych 
Oferta podstawowa 2022 
(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 Oferta podstawowa 2022 w okresach wskazanych w poniższych 

tabelach uwzględniają: 

 

a) obniżenie z 23% do 5% stawki podatku od towarów i usług (VAT) za dostawę energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2022 roku 

do 31 marca 2022 roku1, 

 

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

domowym w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku2. 

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 01.01.2022 do 31.03.2022 

Opłata handlowa  
od 01.01.2022 do 31.03.2022  

całodobowa strefa 1 strefa 2 z eFakturą  z fakturą papierową  

zł/kWh zł/miesiąc 

wariant 1 G11k 0,6051 – – 21,33 — 

wariant 2 G12k – 0,7560 0,5003 21,33 — 

wariant 3 G11k 0,6051 – – — 25,60 

wariant 4 G12k – 0,7560 0,5003 — 25,60 

 

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). 

 

Tabela 2 

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

 

wariant naszej 
oferty 

grupa 
taryfowa 

Cena prądu 
 od 01.04.2022 do 31.05.2022 

Opłata handlowa  
od 01.04.2022 do 31.05.2022  

całodobowa strefa 1 strefa 2 z eFakturą  z fakturą papierową  

zł/kWh zł/miesiąc 

wariant 1 G11k 0,7089 – – 24,99 — 

wariant 2 G12k – 0,8857 0,5861 24,99 — 

wariant 3 G11k 0,7089 – – — 29,99 

wariant 4 G12k – 0,8857 0,5861 — 29,99 

 

Ceny prądu zawierają 23% podatek od towarów i usług (VAT) oraz uwzględniają zwolnienie z podatku akcyzowego. 

Opłata handlowa zawiera 23% podatek od towarów i usług (VAT). 

 

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

oferty. 

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 § 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się̨ 
stawkę̨ podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2021 poz. 2350). 
2 Art. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2349). 

 


