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Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 3, poz. 11) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
iloÊciowej ewidencji energii elektrycznej, zwanej dalej
„ewidencjà”.

§ 2. 1. Ewidencj´ prowadzi si´ w sposób ciàg∏y,
umo˝liwiajàcy okreÊlenie danych, o których mowa
w art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o po-
datku akcyzowym, zwanej dalej „ustawà”.

2. W ewidencji wykazuje si´:

1) iloÊci energii elektrycznej dostarczonej nabywcom
koƒcowym wynikajàce z faktur, ujmowane w ewi-
dencji zgodnie z datà sprzeda˝y wykazanà w faktu-
rze;

2) szacunkowe iloÊci przep∏ywów energii elektrycz-
nej skutkujàcych powstaniem obowiàzku podatko-
wego, powodujàce obowiàzek zap∏aty wp∏at mie-
si´cznych, ujmowane w ewidencji miesiàca;

3) iloÊci zu˝ytej i podlegajàcej opodatkowaniu ener-
gii elektrycznej, ujmowane w ewidencji miesiàca
na podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-rozli-
czeniowych, z uwzgl´dnieniem art. 91 ust. 4 usta-
wy; 

4) iloÊci energii elektrycznej wynikajàce z pozosta-
∏ych czynnoÊci niepowodujàcych powstania obo-
wiàzku podatkowego, o których mowa w art. 91
ust. 3 ustawy, ujmowane ca∏oÊciowo w ewidencji
miesi´cznej, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych strat. 

3. Podmiot obowiàzany do prowadzenia ewidencji
dokonuje miesi´cznego zamkni´cia ewidencji, w ter-
minie do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, którego ewidencja dotyczy.

§ 3. Wpisy do ewidencji dokonywane sà z dok∏ad-
noÊcià do 0,001 MWh.

§ 4. 1. W przypadku gdy ewidencja prowadzona
jest w formie papierowej, przed rozpocz´ciem jej wy-
pe∏niania karty ewidencji powinny zostaç przeszyte,
a strony ponumerowane, parafowane i opatrzone pie-
cz´cià podmiotu obowiàzanego do prowadzenia ewi-
dencji. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego opatruje
przeszycie plombà, a na ostatniej stronie ewidencji
wpisuje liczb´ jej stron. 

2. Wpisów do ewidencji nale˝y dokonywaç w spo-
sób trwa∏y i wyraêny. Zmian i poprawek w ewidencji
dokonuje si´ w taki sposób, aby przekreÊlony tekst
pierwotny pozosta∏ czytelny. Ka˝dà zmian´ lub po-
prawk´ nale˝y potwierdziç podpisem osoby dokonu-
jàcej zmiany lub poprawki z podaniem daty ich wpro-
wadzenia, a w razie potrzeby opisaç równie˝ w rubry-
ce „uwagi”.

3. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona
jest zgodnie z pisemnà instrukcjà obs∏ugi programu
komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia
tej ewidencji i w taki sposób, aby:

1) umo˝liwia∏a wglàd w treÊç dokonywanych wpi-
sów oraz ochron´ przechowywanych danych
przed zniekszta∏ceniem lub utratà;

2) umo˝liwia∏a dokonywanie korekty danych opa-
trzonej adnotacjà osoby dokonujàcej tej korekty
oraz daty jej dokonania;

3) pozwala∏a na drukowanie wpisów w porzàdku
chronologicznym;

4) uniemo˝liwia∏a usuwanie wpisów.

4. Podmiot prowadzàcy ewidencj´ w formie elek-
tronicznej przechowuje kopi´ ewidencji zapisanà na
informatycznych noÊnikach danych lub w formie wy-
druku.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2009 r.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie ewidencji energii elektrycznej

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).


