Informacja o obniżonych stawkach
podatków dotyczących energii
elektrycznej dla odbiorców
w gospodarstwach domowych
Cennik rezerwowy dla konsumentów
(dalej: cennik rezerwowy)
Definicje, którymi posługujemy się w informacji, mają takie znaczenie, jakie nadaliśmy im w rezerwowej umowie lub OWU. Wyróżniamy je poprzez
pogrubienie.
1. Ceny prądu i stawki opłaty handlowej w cenniku rezerwowym 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 lipca 2022 roku1,
b) zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym oraz obniżoną stawkę akcyzy dla odbiorców innych niż w gospodarstwach domowych w okresie od 1 stycznia 2022 roku
do 31 maja 2022 roku2.
Tabela 1
Ceny prądu i stawki opłaty handlowej obowiązujące od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych.
GRUPA

CENA PRĄDU ZŁ/KWH
od 01.05.2022 do 31.05.2022

TARYFOWA3
CAŁODOBOWA

OPŁATA HANDLOWA

STREFA 1

STREFA 2

ZŁ/MIESIĄC
od 01.05.2022 do 31.05.2022

jednostrefowa

0,6633

–

–

32,55

dwustrefowa

–

0,6633

0,6633

32,55

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 obowiązujące od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku dla odbiorców innych niż w gospodarstwach
domowych.
CENA PRĄDU ZŁ/KWH
od 01.05.2022 do 31.05.2022

GRUPA TARYFOWA3
CAŁODOBOWA

OPŁATA HANDLOWA

STREFA 1

STREFA 2

ZŁ/MIESIĄC
od 01.05.2022 do 31.05.2022

jednostrefowa

0,6682

–

–

32,55

dwustrefowa

–

0,6682

0,6682

32,55

Ceny prądu zawierają 5% podatek od towarów i usług (VAT) oraz uwzględniają obniżoną stawkę akcyzy do 4,60 zł/MWh.
Opłata handlowa zawiera 5% podatek od towarów i usług (VAT).
Tabela 3
Ceny prądu i stawki opłaty handlowej obowiązujące od 1 czerwca 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.
CENA PRĄDU ZŁ/KWH
od 01.06.2022 do 31.07.2022

GRUPA TARYFOWA3
CAŁODOBOWA

OPŁATA HANDLOWA

STREFA 1

STREFA 2

ZŁ/MIESIĄC
od 01.06.2022 do 31.07.2022

jednostrefowa

0,6686

–

–

32,55

dwustrefowa

–

0,6686

0,6686

32,55

Ceny prądu zawierają 5% podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.
Opłata handlowa zawiera 5% podatek od towarów i usług (VAT).
2. W pozostałym okresie obowiązywania, tj. od 1 sierpnia 2022 roku, obowiązują stawki zgodne z cennikiem rezerwowym.
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. 1 Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
2 Art. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
3 Grupa taryfowa jednostrefowa to G11 i C11, a grupa taryfowa dwustrefowa to np. G12, G12w, C12a, C12w.

Jesteśmy w kontakcie

energa.pl
załatwiaj swoje sprawy
przez internet!

555 555 555

koszt połączenia z infolinią wg stawek
Twojego operatora telefonicznego

