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Zdanění energie
Návrh směrnice, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie
o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)

Legislativní opatření COM(2021) 563
Green Deal stanovuje cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. V souvislosti s realizací těchto cílů vydává EU legislativní balíček Fit for 55,
jehož součástí je i revize směrnice o zdanění energie. Daňové zvýhodnění ekologičtější energie
má na splnění klimatických cílů klíčový vliv.

SOUČASNÝ STAV
V EU dnes platí pouze strukturální pravidla.

Na výši minimálních sazeb paliv se nijak ne-

Při danění energetických výrobků je stano-

odráží jejich energetický obsah nebo dopad

vena výše minimální sazby spotřební daně.

na životní prostředí.

Jednotlivé členské státy si mohou určit

P
 řevážná většina členských států ve sku-

vlastní sazby – musí jen dodržet stanove-

tečnosti zdaňuje velkou část energetických

nou minimální hodnotu.

produktů, státy uplatňují různé výjimky
na osvobození od daně a systém je celkově
nepřehledný.
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CÍL
→ změna zdanění v souladu se současnými cíli EU – tak, aby pravidla danění podporovala
ekologičtější energii
→ přehlednější systém daní v energetice
→ zajištění příjmů členských států z ekologických daní

HLAVNÍ ZMĚNY
Revize se dotýká dvou hlavních oblastí:

NOVÁ STRUKTURA
DAŇOVÝCH SAZEB

→s
 truktura sazeb bude brát ohled na

ROZŠÍŘENÍ
ZÁKLADU DANĚ

→ d
 aňový základ se rozšíří, aby

skutečný energetický obsah paliv

zahrnoval energetické produkty

a jejich vliv na životní prostředí

nebo jejich využití, které na něj

→m
 inimální sazby budou vycházet
z energetického obsahu každého
produktu
→u
 platní se dělení energetických

dosud neměly vliv, například
mineralogické postupy
→n
 ěkterá vnitrostátní osvobození
a snížení sazeb zaniknou → členské

produktů do obecných kategorií –

státy budou mít mnohem menší pro-

paliva, která nejvíce znečišťují

stor pro to, aby pro určitá odvětví

životní prostředí, budou zatížena

stanovily sazby nižší než minimální

nejvyšší daní

→p
 etrolej a těžký olej nebudou zdaně-

→m
 inimální sazby daně budou

ny v rámci cestování po EU (používají

každoročně aktualizovány

se v leteckém a námořním průmyslu)
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VZTAH ZDANĚNÍ ENERGIE
A SYSTÉMU EMISNÍCH POVOLENEK (ETS)
ZDANĚNÍ ENERGIE

ETS
→ omezení emisí skleníkových plynů
ve vybraných odvětvích díky tomu,

→ daň z výstupních paliv

že stanovíme jejich cenu

či energetického obsahu

→ oblasti, na které se uplatňuje:
energetika, výroba oceli a železa,
cementu a vápna, celulózy a papíru,

→ všechna hospodářská odvětví,

sklo-keramický průmysl, chemický

průmysl, doprava i domácnosti

průmysl, rafinérie a letecká
přeprava
→ v budoucnu i budovy, silniční doprava

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Příjmy do rozpočtů

Žádné důsledky

členských států

pro rozpočet Unie

DOPADY
Podle názoru EU nebude mít revize vliv na hospodářství členských států.

Může však mít nezanedbatelný dopad na domácnosti s nízkými příjmy, zejména kvůli vytápění.
V takovém případě by členské státy měly těmto domácnostem vypomoci z příjmů získaných
ekologickou transformací, a to investicemi do nízkouhlíkového a energeticky účinného zboží
(např. efektivní spotřebiče).
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