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Komunikat nr 10/2017 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie opłaty recyklingowej za lekkie torby z tworzywa sztucznego. 
 

                   Informuję, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 

r.poz. 2056), w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) dodano m.in. rozdział 6a - Opłata 

recyklingowa. Z zawartych w nim regulacji wynika w szczególności, że przedsiębiorca 

prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie 

torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów 

oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od 

nabywającego taką torbę. Na podstawie w/w ustawy Minister Środowiska rozporządzeniem 

z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. poz. 2389) ustalił 

stawkę opłaty recyklingowej w wysokości 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z 

tworzywa sztucznego.  Nadmieniam, że zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów 

opłata recyklingowa zwiększa podstawę opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży torebek 

(opłata recyklingowa jest elementem cenotwórczym). 

Pobrana opłata recyklingowa stanowi przychód podatnika, natomiast wniesiona (zapłacona do 

budżetu) opłata recyklingowa jest kosztem uzyskania przychodów. Termin wniesienia opłaty 

recyklingowej to 15 marca następnego roku czyli pierwsza opłata musi być uregulowana za 

cały rok 2018 do 15 marca 2019 roku 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

 

 


