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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 2

(2) Jednakże od tego czasu, mimo że 
statystyki dla wewnętrznych przepływów 
wyrobów opodatkowanych pozostają 
stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów 
gospodarczych i osób prywatnych usiłuje
interpretować art. 7 - 10 dyrektywy 
92/12/EWG w sposób pozwalający na 
uzasadnienie praktyk handlowych 
wymagających uiszczania podatku 
akcyzowego w Państwie Członkowskim, w 
którym wyroby są nabywane. Ponadto 
wzrost liczby transakcji handlowych 
dokonywanych przez Internet oraz 
zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz 
osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty 
doprowadziły do większego 
wykorzystywania tych przepisów. Na 
podstawie wniosków z dalszego przeglądu 
zaangażowanych władz krajowych i 
podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w 

(2) Jednakże od tego czasu, mimo że 
statystyki dla wewnętrznych przepływów 
wyrobów opodatkowanych pozostają 
stosunkowo niskie, coraz więcej podmiotów 
gospodarczych dąży do interpretowania art. 
7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób 
pozwalający na uzasadnienie praktyk 
handlowych wymagających uiszczania 
podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim, w którym wyroby są 
nabywane, a także coraz większa liczba 
osób prywatnych nabywa wyroby na użytek 
własny w innym Państwie Członkowskim i 
legalnie uiszcza za nie podatek akcyzowy w 
Państwie Członkowskim nabycia. Ponadto 
wzrost liczby transakcji handlowych 
dokonywanych przez Internet oraz 
zniesienie sprzedaży wolnej od cła na rzecz 
osób podróżujących wewnątrz Wspólnoty 
doprowadziły do większego 
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styczniu 2002 r., Komisja przygotowała 
sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 -
10 dyrektywy 92/12/EWG. 

wykorzystywania tych przepisów. Na 
podstawie wniosków z dalszego przeglądu 
zaangażowanych władz krajowych i 
podmiotów gospodarczych, rozpoczętego w 
styczniu 2002 r., Komisja przygotowała 
sprawozdanie w sprawie stosowania art. 7 -
10 dyrektywy 92/12/EWG. 

Or. fr

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia ważne jest wyszczególnienie w punkcie uzasadnienia, że transgraniczne 
nabywanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym jest zjawiskiem szybko rozszerzającym 
się i że uiszczanie podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim nabycia jest całkowicie 
uzasadnione pod warunkiem, że wyrób nabywany jest wyłącznie na użytek własny.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Art. 8 ustanawia zasadę rządzącą 
jednolitym rynkiem, zgodnie z którą w 
przypadku wyrobów nabywanych przez 
osoby prywatne na użytek własny i przez nie 
transportowane, podatek akcyzowy 
pobierany jest w Państwie Członkowskim, w 
którym zostały one nabyte. Zasada ta 
powinna zostać rozszerzona na wyroby na 
własny użytek osoby prywatnej 
transportowane przez osobę trzecią w 
imieniu osoby prywatnej, jako że takie 
transakcje są czysto prywatne. Jednakże ze 
względu na ochronę zdrowia zasada ta nie 
powinna zostać rozszerzona na wyroby 
tytoniowe transportowane w imieniu osoby 
prywatnej. 

(10) Art. 8 ustanawia zasadę rządzącą 
jednolitym rynkiem, zgodnie z którą w 
przypadku wyrobów nabywanych przez 
osoby prywatne na użytek własny i 
wyłącznie przez nie transportowane, podatek 
akcyzowy pobierany jest w Państwie 
Członkowskim, w którym zostały one 
nabyte.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozszerzenie na nabycie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym dla celów 
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prywatnych dałoby początek nadużyciom, a zatem miałoby wpływ na dochody państwowe 
uzyskiwane z tytułu podatku akcyzowego, zwłaszcza w przypadku nowych Państw 
Członkowskich, których obecne granice wewnątrzwspólnotowe były do dnia 1 maja 2004 r. 
ich granicami zewnętrznymi, na których stosowano surowsze przepisy celne i kontrole.

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Art. 8 ustanawia zasadę rządzącą 
jednolitym rynkiem, zgodnie z którą w 
przypadku wyrobów nabywanych przez 
osoby prywatne na użytek własny i przez nie 
transportowane, podatek akcyzowy 
pobierany jest w Państwie Członkowskim, w 
którym zostały one nabyte. Zasada ta 
powinna zostać rozszerzona na wyroby na 
własny użytek osoby prywatnej 
transportowane przez osobę trzecią w 
imieniu osoby prywatnej, jako że takie 
transakcje są czysto prywatne. Jednakże ze 
względu na ochronę zdrowia zasada ta nie 
powinna zostać rozszerzona na wyroby 
tytoniowe transportowane w imieniu osoby 
prywatnej.

(10) Art. 8 ustanawia zasadę rządzącą 
jednolitym rynkiem, zgodnie z którą w 
przypadku wyrobów nabywanych przez 
osoby prywatne na użytek własny i przez nie 
transportowane, podatek akcyzowy 
pobierany jest w Państwie Członkowskim, w 
którym zostały one nabyte. Zasada ta 
powinna zostać rozszerzona na wyroby na 
własny użytek osoby prywatnej 
transportowane przez osobę trzecią w 
imieniu osoby prywatnej, jako że takie 
transakcje są czysto prywatne.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłączenie wyrobów tytoniowych z zasady ustanowionej w art. 8 jest dyskryminujące i w 
związku z tym nieuzasadnione. O wiele logiczniejsze wydaje się, aby wszystkie wyroby objęte 
podatkiem akcyzowym podlegały tej samej zasadzie, a mianowicie, że podatek akcyzowy na 
wyroby przeznaczone do użytku prywatnego jest pobierany w Państwie Członkowskim 
nabycia, niezależnie od tego, czy są one transportowane przez nabywcę czy też przez osobę 
trzecią w imieniu osoby prywatnej.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Należy sprecyzować, że zasada (11) Należy sprecyzować, że zasada 
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ustanowiona w art. 8 jest stosowana również 
do wyrobów wysyłanych przez jedną osobę 
prywatną do drugiej bez żadnej zapłaty,
bezpośredniej lub pośredniej (stosuje się to 
głównie do prezentów), aby rozwiać 
wszelkie wątpliwości dotyczące tego, jak 
należy traktować takie niehandlowe 
przepływy.

ustanowiona w art. 8 jest stosowana również 
do wyrobów przewożonych przez jedną 
osobę prywatną do drugiej bez żadnej 
zapłaty (stosuje się to głównie do 
prezentów), aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości dotyczące tego, jak należy 
traktować takie niehandlowe przepływy.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przepływów pomiędzy osobami prywatnymi prawie niemożliwe jest 
sprawdzenie, czy dokonano zapłaty w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem 
akcyzowym. Należałoby raczej uwolnić władze krajowe od ciężaru dokonywania 
jakichkolwiek zbytecznych kontroli biurokratycznych.

Poprawkę złożyli Cristobal Montoro Romero, Jean-Paul Gauzès

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Postanowienia umożliwiające 
Państwom Członkowskim ustanowienie 
poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia, 
czy produkty przechowywane są w celach 
handlowych czy też przeznaczone na użytek 
własny lub prywatny poszczególnych osób
winny zostać usunięte. Administracja nie 
może w żadnym wypadku wykorzystywać 
tychże poziomów we własnym zakresie jako 
dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem 
akcyzowym przechowywane są w celach 
handlowych. W związku z powyższym 
wspomniane poziomy wzorcowe winny być 
jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu 
inspekcji przekazywanych przez 
administrację krajową jej inspektorom.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zachowania w dyrektywie odniesienia do „poziomów wzorcowych” 
uwzględnianych podczas oceniania, czy wyroby tytoniowe zostały nabyte przez osobę 
prywatną w celach handlowych, a zatem objęte opodatkowaniem w Państwie Członkowskim 
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przeznaczenia. Usunięcie „poziomów wzorcowych” stworzyłoby niepewność w zakresie 
interpretacji dyrektywy w Państwach Członkowskich, a w rezultacie zaburzyłoby równowagę 
w pobieraniu podatków od wyrobów tytoniowych. Należy także podkreślić, że usunięcie tychże 
poziomów wzorcowych mogłoby doprowadzić do wzrostu nielegalnego handlu wyrobami 
tytoniowymi.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Postanowienia umożliwiające 
Państwom Członkowskim ustanowienie 
poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia, 
czy produkty przechowywane są w celach 
handlowych czy też przeznaczone na użytek 
własny lub prywatny poszczególnych osób
winny zostać usunięte. Administracja nie 
może w żadnym wypadku wykorzystywać 
tychże poziomów we własnym zakresie jako 
dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem 
akcyzowym przechowywane są w celach 
handlowych. W związku z powyższym 
wspomniane poziomy wzorcowe winny być 
jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu 
inspekcji przekazywanych przez 
administrację krajową jej inspektorom.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Każde Państwo Członkowskie – biorąc pod uwagę jego określone właściwości – powinno 
ustanowić dozwolone ilości wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, które mogą być 
przekazane na użytek własny.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Postanowienia umożliwiające 
Państwom Członkowskim ustanowienie
poziomów wzorcowych w celu stwierdzenia, 

(13) Postanowienia umożliwiające
ustanowienie pewnych poziomów
wzorcowych w celu stwierdzenia, czy 
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czy produkty przechowywane są w celach 
handlowych czy też przeznaczone na użytek 
własny lub prywatny poszczególnych osób
winny zostać skreślone. W każdym razie,
administracja nie może wykorzystywać 
tychże poziomów we własnym zakresie jako 
dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem 
akcyzowym przechowywane są w celach 
handlowych. W związku z powyższym 
wspomniane poziomy wzorcowe winny być 
jedynie zawarte w instrukcjach z zakresu 
inspekcji przekazywanych przez 
administrację krajową jej inspektorom.

produkty przechowywane są w celach 
handlowych czy też przeznaczone na użytek 
własny osób prywatnych, winny zostać 
zachowane. Należy jednakże wyjaśnić 
Państwom Członkowskich, że administracja 
nie może wykorzystywać wyłącznie tychże 
poziomów jako dowodu na to, że wyroby 
objęte podatkiem akcyzowym 
przechowywane są w celach handlowych. W 
związku z powyższym wspomniane 
poziomy wzorcowe winny być jedynie 
zawarte w instrukcjach z zakresu inspekcji 
przekazywanych przez władze krajowe ich
inspektorom. 

Or. el

Uzasadnienie

Poziomy wzorcowe rzeczywiście doprowadziły do niewłaściwego zastosowania dyrektywy 
92/12/WE. Jednakże stało się tak nie z powodu istnienia poziomów wzorcowych, ale z powodu 
odrębnego stosowania tychże przez właściwe władze krajowe przy określaniu, czy wyroby 
objęte specjalnymi podatkami konsumpcyjnymi przechowywane są w celach handlowych. 
Poziomy wzorcowe są użytecznym narzędziem nie tylko dla władz każdego państwa, ale także 
dla harmonizacji praktyk władz krajowych. Ich brak, łącznie z zastosowaniem kryterium 
ilościowego jako jednego z kryteriów, na podstawie których ocenia się handlowy charakter 
wyrobów, doprowadzi do całkowicie subiektywnych i niekonsekwentnych ocen wydawanych 
przez władze krajowe, a dotyczących handlowego lub niehandlowego charakteru wyrobów. W 
każdym jednak przypadku każdemu odniesieniu do poziomów wzorcowych musi towarzyszyć 
przepis stanowiący, że władze krajowe nie mogą zadowalać się spełnieniem tego jedynego 
kryterium przy określaniu, czy cel jest handlowy czy też nie, ale muszą także rozpatrzyć, czy 
zostały spełnione inne kryteria.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 10
PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Art. 9 ust. 3 powinien zostać skreślony, 
ponieważ utrzymanie przepisu podatkowego 
umożliwiającego Państwom Członkowskim 
naruszenie zasady ustanowionej w art. 8, w 
stosunku do transportu olejów 
mineralnych, nie jest właściwe ze względów 
bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zwalczanie „turystyki olejów mineralnych” stanowi rzeczywiście duże wyzwanie, zwłaszcza w 
nowych Państwach Członkowskich. Projekt Komisji usiłuje na nowo zaklasyfikować oleje 
mineralne transportowane przy użyciu nietypowych środków transportu jako oleje do użytku 
prywatnego, w którym to wypadku nabycie byłoby opodatkowane tylko w Państwie 
Członkowskim nabycia. Tekst został skreślony, aby zapobiec jakiemukolwiek rozluźnieniu 
obecnego systemu, w interesie dyscypliny budżetowej.

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 11
PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) Należy sprecyzować, że przypadek 
ujęty w art. 10 („sprzedaż na odległość”) 
odnosi się tylko do przepływów na rzecz 
osób działających w charakterze osób 
prywatnych, ponieważ przepływy na rzecz 
podmiotów gospodarczych lub organów 
podlegających prawu publicznemu są 
wyraźnie omówione w art. 7. Dla tej 
„sprzedaży na odległość” należy również 
wprowadzić procedurę uiszczania podatku 
akcyzowego w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia, która pogodzi słuszne 
wezwania podmiotów gospodarczych do 
uproszczenia z potrzebą zwiększenia 
możliwości kontrolowania tego typu 
transakcji.

(15) Należy sprecyzować, że przypadek 
ujęty w art. 10 („sprzedaż na odległość”) 
odnosi się tylko do przepływów na rzecz 
osób działających w charakterze osób 
prywatnych, w tym znaczeniu, że uiszczenie 
podatku akcyzowego w tym przypadku 
będzie dokonywane w kraju nabycia. 
Przepływy na rzecz podmiotów 
gospodarczych lub organów podlegających 
prawu publicznemu są wyraźnie omówione 
w art. 7.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym i stanowiące przedmiot sprzedaży na odległość 
powinny podlegać dokładnie temu samemu systemowi, co wyroby nabywane na miejscu. 
Oznacza to, że należy stosować zasadę nakładania podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim nabycia.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 12
ΑRTYKUŁ 1 USTĘP 2
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Artykuł 8 (dyrektywa 92/12/ΕWG)

2) Art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 8

Podatek akcyzowy na wyroby nabyte przez 
osoby prywatne na własny użytek i przez nie 
transportowane z jednego Państwa 
Członkowskiego do innego, jest pobierany w 
Państwie Członkowskim, w którym zostały 
one nabyte. 

Odnośnie do wyrobów innych niż wyroby 
tytoniowe nabytych przez osoby prywatne, 
przepisy akapitu pierwszego powinny być 
stosowane także w przypadkach, gdy 
wyroby te są transportowane w ich imieniu. 
Opodatkowanie w Państwie Członkowskim 
nabycia stosowane jest także do wyrobów 
wysyłanych przez jedną osobę prywatną do 
drugiej bez żadnej zapłaty, bezpośredniej lub 
pośredniej.

2) Art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 8

Podatek akcyzowy na wyroby nabyte przez 
osoby prywatne na własny użytek i przez nie 
transportowane z jednego Państwa 
Członkowskiego do innego, jest pobierany w 
Państwie Członkowskim, w którym zostały 
one nabyte.

Użytek własny oznacza zarówno nabycie na 
własny użytek , jak i nabycie, w celu 
przekazania osobie trzeciej bez zysku.

Or. el

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że oprócz nabycia wyrobu na własny użytek, również nabycie w celu 
przekazania osobie trzeciej bez zysku (w formie prezentu) nie jest transakcją handlową.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2

Artykuł 8 ustęp 1 (dyrektywa 92/12/WE)

Podatek akcyzowy na wyroby nabyte przez 
osoby prywatne na własny użytek i przez 
nie transportowane z jednego Państwa 
Członkowskiego do drugiego, jest 
pobierany w Państwie Członkowskim, w 
którym zostały one nabyte.

Podatek akcyzowy na wyroby nabyte przez 
osoby prywatne na własny użytek i 
wyłącznie przez nie transportowane z 
jednego Państwa Członkowskiego do 
drugiego, jest pobierany w Państwie 
Członkowskim, w którym zostały one 
nabyte.

Or. en



AM\561879PL.doc 9/1 PE 355.773v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wykluczenie jakiejkolwiek trwałej dwuznaczności w interpretacji tego 
artykułu.

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2 

Artykuł 8 ustęp 2 (dyrektywa 92/12/WE)

Odnośnie do wyrobów innych niż wyroby 
tytoniowe nabytych przez osoby prywatne, 
przepisy akapitu pierwszego powinny być 
stosowane także w przypadkach, gdy 
wyroby te są transportowane w ich imieniu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłączenie wyrobów tytoniowych z zasady ustanowionej w art. 8 jest dyskryminujące i w 
związku z tym nieuzasadnione. O wiele logiczniejsze wydaje się, aby wszystkie wyroby objęte 
podatkiem akcyzowym podlegały tej samej zasadzie, a mianowicie, że podatek akcyzowy na 
wyroby przeznaczone na własny użytek jest pobierany w Państwie Członkowskim nabycia 
niezależnie od tego, czy są one transportowane przez nabywcę czy też w przez osobę trzecią w 
imieniu osoby prywatnej, bez jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej zapłaty.

Poprawkę złożyli Cristobal Montoro Romero, Jean-Paul Gauzès 

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA B)

Artykuł 9 ustęp 2 (dyrektywa 92/12 WE)

b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu ustalenia, czy wyroby określone 
w art. 8 są przeznaczone do celów 
handlowych, Państwa Członkowskie muszą 
wziąć pod uwagę:
a) status handlowy przechowującego 
wyroby i powody ich przechowywania;
b) miejsce, w którym wyroby są 

skreślony
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umieszczone lub, w odpowiednich 
przypadkach, użyty środek transportu;
c) każdy dokument odnoszący się do 
wyrobów;
d) rodzaj wyrobów;
e) ilość wyrobów.”

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zachowania w dyrektywie odniesienia do „poziomów wzorcowych” 
uwzględnianych podczas oceniania, czy wyroby tytoniowe zostały nabyte przez osobę 
prywatną w celach handlowych, a zatem objęte opodatkowaniem w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia. Usunięcie „poziomów wzorcowych” stworzyłoby niepewność w zakresie 
interpretacji dyrektywy w Państwach Członkowskich, a w rezultacie zaburzyłoby równowagę 
w pobieraniu podatków od wyrobów tytoniowych. Należy także podkreślić, że usunięcie tychże 
poziomów wzorcowych mogłoby doprowadzić do wzrostu nielegalnego handlu wyrobami 
tytoniowymi.

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 16
ΑRTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA Β

Artykuł 9 ustęp 2 (dyrektywa 92/12/EWG)

b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu ustalenia, czy wyroby określone 
w art. 8 są przeznaczone do celów 
handlowych, Państwa Członkowskie muszą 
wziąć pod uwagę:

b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu ustalenia, czy wyroby określone 
w art. 8 są przeznaczone do celów 
handlowych, Państwa Członkowskie muszą 
wziąć pod uwagę łącznie:

a) status handlowy przechowującego wyroby 
i powody ich przechowywania;

a) status handlowy przechowującego wyroby 
i powody ich przechowywania;

b) miejsce, w którym wyroby są 
umieszczone lub, w odpowiednich 
przypadkach, użyty środek transportu;

b) miejsce, w którym wyroby są 
umieszczone lub, w odpowiednich 
przypadkach, użyty środek transportu;

c) każdy dokument odnoszący się do 
wyrobów;

c) każdy dokument odnoszący się do 
wyrobów;

d) rodzaj wyrobów; d) rodzaj wyrobów;
e) ilość wyrobów.” e) ilość wyrobów.

Odnośnie do kryterium ilości wyrobów 
należy, po zbadaniu i dokonaniu przeglądu 
istniejących poziomów wzorcowych,  
ponownie wydać przepis dotyczący pewnych 
poziomów wzorcowych jako wytycznych dla 
władz krajowych przy dokonywaniu oceny, 
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czy wyroby mają charakter handlowy.

Or. el

Uzasadnienie

Patrz poprawka 1.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 USTĘP 3 LITERA B)

Artykuł 9 ustęp 2 litera e) (dyrektywa 92/12/WE)

e) ilość wyrobów. e) obowiązkowe poziomy wzorcowe 
ustanowione przez zainteresowane Państwo 
Członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanawianie poziomów wzorcowych powinno być rozstrzygane na szczeblu krajowym. Każde 
Państwo Członkowskie powinno ustanowić dozwolone ilości podlegających podatkowi 
akcyzowemu wyrobów, które mogą być przekazane na użytek własny.

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 USTĘP 4

Artykuł 10 (dyrektywa 92/12/WE)

1. Wyroby uprzednio dopuszczone do 
konsumpcji, które są nabywane przez osoby 
działające w charakterze osób prywatnych i 
wysyłane lub transportowane bezpośrednio 
lub pośrednio przez sprzedawcę lub w jego 
imieniu, są objęte podatkiem akcyzowym w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia.
„Państwo Członkowskie przeznaczenia” 
oznacza Państwo Członkowskie, do którego 
dociera przesyłka lub transport.

1. Wyroby uprzednio dopuszczone do 
konsumpcji, które są nabywane przez osoby 
działające w charakterze osób prywatnych i 
wysyłane lub transportowane bezpośrednio 
lub pośrednio przez sprzedawcę lub w jego 
imieniu, są objęte podatkiem akcyzowym w 
Państwie Członkowskim nabycia.
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2. W przypadku określonym w ust. 1, 
podatek akcyzowy staje się wymagalny w 
momencie dostawy wyrobów.
3. Podatek akcyzowy w Państwie 
Członkowskim jest wymagalny od 
sprzedawcy.

Sprzedawca musi:

a) być zarejestrowany przez władze 
podatkowe Państwa Członkowskiego, z 
potwierdzeniem w postaci dokumentu, 
którego forma i treść powinny być 
określone zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 24 ust. 3 i 4;
b) przed wysłaniem wyrobów, złożyć 
gwarancję obejmującą uiszczenie podatku 
akcyzowego w „centralnym” urzędzie 
podatkowym wyznaczonym przez Państwo 
Członkowskie przeznaczenia;
c) dla celów kontroli, wskazać numer 
identyfikacyjny, określony w akapicie 
trzecim, w dokumentach handlowych 
towarzyszących przesyłce wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym;
d) na koniec danego okresu, określonego 
przez każde Państwo Członkowskie, wysłać 
do urzędu centralnego, w którym jest on 
zarejestrowany, dokument określający 
ilości wyrobów, jakie dostarczył w tym 
okresie.
Państwo Członkowskie przeznaczenia 
definiuje warunki obliczania gwarancji 
określonej w lit. b) akapitu pierwszego. 
Podczas składania gwarancji sprzedawca 
powinien okazać dokument identyfikacyjny 
określony w lit. a) akapitu pierwszego. 
Następnie Państwo Członkowskie 
przeznaczenia przydziela sprzedawcy numer 
identyfikacyjny. 
Forma i treść dokumentu określonego w lit. 
d) akapitu pierwszego są ustalane zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 24 ust. 3 i 4. 
Dokument jest  indosowany przez władze 
podatkowe wysyłającego Państwa 
Członkowskiego i, w odpowiednich 
przypadkach, towarzyszą mu dokumenty 

2. W przypadku określonym w ust. 1, 
podatek akcyzowy staje się wymagalny w 
momencie nabycia wyrobów. 
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administracyjne i handlowe wymagane 
przez Państwo Członkowskie przeznaczenia. 
Podatek akcyzowy uiszczany jest zgodnie z 
procedurą ustanowioną przez Państwo 
Członkowskie przeznaczenia.

4. W przypadku określonym w ust. 1, 
podatek akcyzowy uiszczany w pierwszym 
Państwie Członkowskim zostaje zwrócony 
zgodnie z art. 22 ust. 4.

5. Państwa Członkowskie mogą ustanowić 
specjalne zasady stosowania ust. 1 - 4 w 
stosunku do wyrobów objętych podatkiem 
akcyzowym, ujętych w krajowych 
porozumieniach dotyczących dystrybucji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym i stanowiące przedmiot sprzedaży na odległość powinny 
podlegać dokładnie temu samemu systemowi, co wyroby nabywane na miejscu. Oznacza to, że 
należy stosować zasadę nakładania podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim nabycia.

Poprawkę złożył Zsolt László Becsey

Poprawka 19
ART. 1 PKT 4 UST. 3

Art. 10 ust. 3 (dyrektywa 92/12/WE)

Państwo Członkowskie przeznaczenia 
powinno zdefiniować warunki obliczania 
gwarancji określonej w lit. b) akapitu 
pierwszego. Podczas składania gwarancji 
sprzedawca powinien okazać dokument 
identyfikacyjny określony w lit. a) akapitu 
pierwszego. Następnie Państwo 
Członkowskie przeznaczenia powinno 
przydzielić sprzedawcy numer 
identyfikacyjny.

Państwo Członkowskie przeznaczenia 
powinno zdefiniować warunki obliczania 
gwarancji określonej w lit. b) akapitu 
pierwszego. Podczas składania gwarancji 
sprzedawca powinien okazać dokument 
identyfikacyjny określony w lit. a) akapitu 
pierwszego. Następnie Państwo 
Członkowskie przeznaczenia powinno 
przydzielić sprzedawcy numer 
identyfikacyjny. Warunki (wraz z formą i 
rodzajem formalności) obliczania i 
składania gwarancji winny być w Unii 
Europejskiej całkowicie zharmonizowane 
poprzez procedurę komitologii w celu 
zniesienia wszelkich przeszkód dla 
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sprawnego funkcjonowania jednolitego 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym systemem każde Państwo Członkowskie decyduje niezależnie, jakie 
procedury należy ustanowić w zakresie składania gwarancji i uiszczania podatku
akcyzowego. Sprzedawcy i podmioty gospodarcze muszą zatem przestrzegać zasad, które 
znacznie różnią się od siebie w poszczególnych Państwach Członkowskich, co stwarza 
trudności dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku.
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