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Legal framework of electric 

vehicles’ business in Poland 

Otoczenie prawne dla 

biznesu EV w Polsce 
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Czego się dowiesz ?  

/ What you'll learn ? 

Pozytywne aspekty prawne / 

Positive legal aspects 

Perspektywy prawna 

biznesu EV w Polsce / 

Legal perspectives for EVs' 

business in Poland 

Podsumowanie / 

 Summary 

Samochody elektryczne w 

świetle prawa polskiego /  

EV under Polish law 
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Samochody elektryczne w świetle polskiego prawa  
/ EV under Polish law 

Brak dedykowanych regulacji prawnych 

/ Lack of dedicated legal regulations 

 obowiązek stosowania przepisów powszechnie 

obowiązujących – Prawo budowlane, Prawo 

energetyczne 

 

Brak ulg podatkowych/  

Lack of tax reliefs 

PRAWO DLA EV / EV LAW 
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Pozytywne aspekty prawne 

/ Positive legal aspects 

Prosta spółka akcyjna  
/ Simple joint-stock company  

Nowa forma prawna dla 
innowacyjnego biznesu  

/ New way of running 
innovation business 

Pogodzenie interesów 
założycieli i inwestorów / 

The combination of the 
interests of the founders 

and investors 

Udogodnienia / Facilities 
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Udogodnienia / Facilities 

Wkłady     
- praca, usługi / 

 In-kind contribution – 
work, services 

Kapitał zakładowy - 1 zł/ 
Share capital PLN 1  

Różnego rodzaju 
akcje / Different 
types of shares 

Obowiązkowa 
strona www / 
Compulsory website 

Rejestracja 
elektroniczna / 

 On-line registration 

Uproszczona 
likwidacja / 
Simplified liquidation 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

Podstawowe  
ułatwienia /  

basic facilities  

Prosta spółka akcyjna / Simple joint-stock company  

Pozytywne aspekty prawne 

/ Positive legal aspects 
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Udogodnienia / Facilities 

15% 

Ułatwienia 
podatkowe –  

15 % CIT / 

Tax reliefies – 15%  
 

 Dla małych 
podatników /  For 
small taxpayers  

 Ograniczania / 
Limitation 

Spółki zakładane 
przez Internet 

/ Companies 
established via Internet 

 

 Prostota vs. 
ograniczenia / 
Simplicity vs. 
limitation 

 

Optymalna forma 
prowadzenia biznesu 

/ Optimal form of 
running business 

Pozytywne aspekty prawne 

/ Positive legal aspects 
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Perspektywy dla EV  

/ Perspectives for EVs' business 

Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych  

/ Domestic Policy of Alternative Fuel Infrastructure Development 

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/EU /  

        Directive 2014/94/EU of the EP and of the Council 

 

  

 Cele  6.000 / 400 punktów ładowania /  

         Goals  6.000 / 400 charging points 
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Perspektywy dla EV  

/ Perspectives for EVs' business 

Proponowane 

 zmiany  

/ Proposed  

changes 

Zmiany w Prawie 

budowlanym  

/ Changes in  

Construction Law 
 

 Obowiązkowe 
przyłącza/ Mandatory                        

connection 

 Brak pozwolenia / Lack 

of building permit 

Ustawa o 

elektromobilności / 

Electromibility Act 

Zmiany w Prawie 

energetycznym / 

Changes in  

Energy Law 

 

 Brak koncesji na obrót 

energią /  

Lack of concession       on 

energy trading 

 Liczniki pomiarowe/ 

meters 
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Perspektywy dla EV  

/ Perspectives for EVs' business 

Proponowane zmiany / proposed changes 

Usługi publiczne tylko 
niskoemisyjne / Public services 

only low-emission 

Buspasy, bezpłatne parkingi  

/ Bus lanes, free parking  

Strefy niskoemisyjne w 

miastach / Low-emission zones 

in cities 

Flota publiczna – w 50 % 

niskoemisyjana / 50% of public 

fleet low emission  
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Perspektywy dla EV  

/ Perspectives for EVs' business 

Zmiany podatkowe / Changes in tax law 

Zerowa stawka VAT na 
pojazdy elektryczne – 

limity / No VAT on EV 

Brak PIT przy użytkowaniu  
aut służbowych /  

No income tax  

for use of corporate cars 

Korzystniejsza 
amortyzacja /  

More favorable 
depreciation 

Podatek od 
nieruchomości a tzw. 
słupki / No property tax of 
charging points 

Brak akcyzy / 

 No excise tax 

Opłata rejestracyjna / 
Registration fee 

% 
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Podsumowanie  

/ Summary 

Plany a możliwości / Plans vs. opport. 

Regulacje UE / EU regulations 

Cele a środki 
/ Goals vs. means 

Ułatwiania prawne/ Legal facilities  
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Zapraszam do kontaktu 

 

 

 

Witold Chmarzyński 
radca prawny 

+48 694 638 529 

w.chmarzynski@kancelariawbc.pl 

 

Dziękuję za uwagę ! 


