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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0497/2006 złożona przez R Chamberlaina (Wielka Brytania), w sprawie 
przywozu tytoniu z Francji do Wielkiej Brytanii i związanej z tym konfiskaty jego 
samochodu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i jego partnerka zostali zatrzymani we Francji przy wjeździe do 
Eurotunelu przez brytyjskich urzędników celnych, którzy spytali o ilość tytoniu zakupionego 
w Belgii na użytek własny i dla rodziny. Składający petycję podkreśla, że ani on, ani jego 
partnerka nie mieli możliwości zapłacenia podatku za przywożone towary, które zostały 
skonfiskowane. Skonfiskowano także ich samochód.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Fakty
Składający petycję udał się do Francji i w drodze powrotnej do Wielkiej Brytanii w dniu 
27 kwietnia 2006 r. został zatrzymany przy wjeździe do Eurotunelu przez Królewski Urząd 
Podatkowy i Celny. Tytoń, jaki on i jego żona zakupili na własny użytek oraz dla ich rodziny, 
został skonfiskowany, podobnie jak ich samochód. Składający petycję podkreślił, że nie miał 
możliwości zapłaty w Wielkiej Brytanii cła za wspomniany tytoń.

Zasady wspólnotowe
W celu umożliwienia swobody przepływu tytoniu i napojów spirytusowych – towarów, które
są wysoko opodatkowane w większości państw członkowskich i w związku z tym w ich 
przypadku w sposób szczególny należy liczyć się z przypadkami oszustw – państwa 
członkowskie uzgodniły wspólne zasady określone w prawodawstwie wspólnotowym 
(zwłaszcza w dyrektywie 92/12/EWG). System ten opiera się na zasadzie, zgodnie z którą 
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towary te powinny być opodatkowane w państwie, w którym mają być skonsumowane. 
Wyjątek stanowi tytoń i alkohol nabywany przez osoby prywatne na własny użytek (oznacza 
to, że towary mają być skonsumowane przez samego nabywcę lub przekazane osobom 
trzecim bez otrzymania czegokolwiek w zamian), pod warunkiem że kupujący sam 
transportuje te towary.

W takich przypadkach art. 8 dyrektywy 92/12/EWG stanowi, że podatek akcyzowy jest 
pobierany w państwie członkowskim, w którym towary zostały nabyte. W państwach 
członkowskich, do których są one następnie transportowane, nie są pobierane żadne inne cła 
ani podatki. Nie są wymagane żadne dodatkowe deklaracje ani formalności. W szczególności 
nie jest określony żaden limit w odniesieniu do ilości towarów, które można nabyć 
i przewozić w ten sposób, oczywiście pod warunkiem że wszystkie te towary będą 
wykorzystane jedynie na użytek własny kupującego.1 Jeżeli jednak towary mają mieć inne 
zastosowanie niż „na własny użytek” kupującego, wówczas podatek akcyzowy jest pobierany 
w państwie członkowskim przeznaczenia.

W związku z rozróżnieniem na towary posiadane „na własny użytek” i towary posiadane dla 
innych celów władze państw członkowskich muszą niekiedy ustalić, czy dane towary 
rzeczywiście będą wykorzystane „na własny użytek”, czy też osoba, która je posiada ma dla 
nich inne zastosowanie. Przepisy dyrektywy 92/12/EWG nakładają na władze wymóg 
przeprowadzenia takiej oceny z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy. Jednak nie mogą one w szczególności opierać swoich wniosków wyłącznie na ilości 
towarów.

Mogą jednak uwzględnić ilość towarów jako jeden z szeregu aspektów ogólnej oceny. 
Podczas takiej oceny, zgodnie z zasadami wspólnotowymi (art. 9 ust. 2 dyrektywy 
92/12/EWG), państwa członkowskie mogą zastosować pewne poziomy odniesienia: 
w sytuacji gdy ilość towarów przekroczy wspomniane poziomy, można to uznać za oznakę, 
iż dane towary w rzeczywistości nie mają być przeznaczone do „własnego użytku”. Z drugiej 
strony, jeżeli ilość towarów nie przekracza określonych poziomów, można wysnuwać 
odwrotne wnioski. Wielka Brytania stosuje tego rodzaju poziomy odniesienia. Zgodnie 
z naszą wiedzą stosowane obecnie poziomy wynoszą przykładowo 3200 papierosów, 
3 kilogramy tytoniu, 110 litrów piwa i 90 litrów wina.

Jeżeli zostanie stwierdzone, że dana osoba posiada towary, których przeznaczenie jest inne 
niż na własny użytek takiej osoby, i jeżeli osoba taka nie postępuje zgodnie z procedurami 
dotyczącymi przesyłek „do celów handlowych” określonych w przepisach wspólnotowych, 
państwo członkowskie ma prawo nałożyć sankcje w związku z tego rodzaju nielegalnym 
przepływem towarów. Jednak z ogólnej zasady utrzymanej w prawie wspólnotowym wynika, 
że wszelkie sankcje muszą być proporcjonalne, tj. muszą być konieczne i nie mogą być 
większe niż wymaga tego cel, któremu służą (tu: zapewnienie przestrzegania przepisów 
podatkowych).

Sytuacja opisana w petycji dotyczy polityki, jaką administracja celna i podatkowa w Wielkiej 
Brytanii stosuje wobec osób prywatnych wjeżdżających na terytorium tego kraju z towarami 

  
1 Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre limity mogą mieć zastosowanie w pewnych 
państwach członkowskich, które wstąpiły do Wspólnoty w 2004 r.
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podlegającymi akcyzie (napoje alkoholowe i tytoń), które zostały zakupione i za które 
opłacono podatek w innym państwie członkowskim. Zgodnie z prawem wspólnotowym 
(dyrektywa 92/12/EWG) osoby prywatne mogą nabywać w jakimkolwiek państwie 
członkowskim dowolną ilość towarów objętych podatkiem akcyzowym i przywozić te towary 
do innego państwa członkowskiego bez dodatkowych formalności i bez konieczności zapłaty 
podatku akcyzowego w tym drugim państwie, pod warunkiem że towary te są przeznaczone 
wyłącznie do własnego użytku tych osób (co należy rozumieć w ten sposób, że towary te 
muszą być przeznaczone do konsumpcji przez ich właściciela lub do przekazania jako 
prezenty bez otrzymania czegokolwiek w zamian). Natomiast jeżeli towary te mają inne 
przeznaczenie niż „dla własnego użytku”, podatek akcyzowy jest pobierany w tym drugim 
państwie członkowskim.

Kontekst
W związku z licznymi skargami (złożonymi w 2001 r.), dotyczącymi problemów podobnych 
do tych przedstawionych przez składającego petycję, Komisja wszczęła postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie z art. 226 traktatu 
WE. Po przeprowadzeniu szczegółowych dochodzeń Komisja doszła do wniosku, że system 
sankcji stosowany w Wielkiej Brytanii był pod pewnymi względami nieproporcjonalny 
(i w związku z tym sprzeczny z zasadami prawa wspólnotowego). Zdaniem Komisji 
systematyczne zajmowanie wspomnianych rodzajów towarów objętych podatkiem 
akcyzowym (i, w pewnych przypadkach, pojazdów wykorzystywanych do ich transportu) nie 
stanowiło proporcjonalnej sankcji w sytuacjach, gdy towary, mimo że były przeznaczone do 
celów innych niż „własny użytek”, zgodnie z powyższą definicją, i jako takie były objęte 
podatkiem akcyzowym w Wielkiej Brytanii, nie były jednak przeznaczone do celów 
związanych z osiągnięciem zysku, a ponadto nie istniały żadne inne okoliczności obciążające.

W związku z tym w dniu 7 lipca 2004 r. Komisja postanowiła wystosować do Wielkiej 
Brytanii uzasadnioną opinię, a w dniu 20 października 2004 r. skierować sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości. 

W związku z tą decyzją władze Wielkiej Brytanii wystąpiły z wnioskami o zmianę swojej 
polityki, które to wnioski zostały rozpatrzone przez Komisję. Od marca zeszłego roku Wielka 
Brytania wprowadziła konieczne zmiany, dzięki czemu Komisja mogła zamknąć 
postępowanie w sprawie uchybienia.

Wnioski
Ponieważ w petycji brakuje pewnych informacji niezbędnych Komisji do dokonania 
prawidłowej oceny sytuacji składającego petycję, Komisja postanowiła zwrócić się do Stałego 
Przedstawicielstwa Wielkiej Brytanii w celu wyjaśnienia tej sytuacji i zbadania sposobu 
stosowania nowej polityki Królewskiego Urzędu Podatkowego i Celnego w świetle zasad 
wspólnotowych. Komisja Petycji zostanie poinformowana o wyniku tej oceny.


