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SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

w sprawie zastosowania artykułów 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki analizy art. 7 - 10 dyrektywy Rady 
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 w sprawie ogólnych warunków dotyczących 
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz 
kontrolowania1 (dalej zwanej „dyrektywą”) przeprowadzonej na mocy art. 27 
dyrektywy. W tym zakresie dyrektywa przewiduje, że:
„Przed dniem 1 stycznia 1997 r. Rada, stanowiąc jednomyślnie na podstawie 
sprawozdania Komisji, ponownie rozpatrzy przepisy art. 7 - 10 i, na podstawie 
wniosku Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmie konieczne 
zmiany”.
Ustalony termin nie został dotrzymany z następujących powodów:

– Termin wskazany w art. 27 nie pozwalał poszczególnym stronom na uzyskanie 
wystarczającej perspektywy, która umożliwiłaby rzeczowe wypowiedzenie się o 
ewentualnych trudnościach związanych z zastosowaniem art. 7 - 10. Ponadto 
należy podkreślić, że na koniec 1996 r. handel objęty systemem opłat uiszczonych 
stanowił niewielką część wewnątrzwspólnotowych transakcji dotyczących 
produktów objętych akcyzą.

Od tego czasu wzrosło zainteresowanie przepływami produktów objętych 
systemem zapłaconej akcyzy. Przykładem może być znaczący wzrost operacji 
przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu (sprzedaż i zakupy na odległość). 
Zainteresowanie konsumentów tego typu zakupami skłoniło podmioty gospodarcze 
do zwrócenia się do poszczególnych Państw Członkowskich o uproszczenie 
procedur kontrolnych oraz sposobu uiszczania akcyzy. W tym zakresie Komisja 
uznała za konieczne, by zaczekać na wyniki wprowadzenia takich 
„alternatywnych” procedur krajowych, aby móc ocenić ich rzeczowość, a w razie 
potrzeby wyciągnąć z nich niezbędne wnioski ustawodawcze.

– Trybunał Sprawiedliwości, dnia 2 kwietnia 1998 r., wydał wyrok w sprawie C-
296/95 (EMU Tabac SARL, The Man in Black, Ltd). Ponieważ sprawa ta 
dotyczyła trudności związanych z interpretacją postanowień art. 8 Komisja była 
zmuszona uwzględnić w swoim sprawozdaniu interpretację przyjętą przez 
Trybunał.

– W ostatnich latach obywatele złożyli liczne skargi dotyczące restrykcyjnego 
stosowania art. 8 przez niektóre Państwa Członkowskie. Informacje zebrane przy 
okazji przetwarzania tych skarg pozwoliły na lepszą ocenę trudności związanych z 
interpretacją niektórych przepisów wspólnotowych dotyczących akcyzy.

  
1 Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 

807/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003 r., str. 36).
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Zasadniczo, wewnątrzwspólnotowy przepływ wyrobów objętych akcyzą odbywa się 
przy zawieszeniu akcyzy. Produkty, które nie zostały dopuszczone do konsumpcji w 
powiązaniu z opłatą akcyzy przepływają z jednego Państwa Członkowskiego do 
drugiego między składami podatkowymi na podstawie administracyjnego dokumentu 
towarzyszącego Daje to pewność, że podatek akcyzowy, będący podatkiem 
związanym z konsumpcją poszczególnych wyrobów, jest pobierany w Państwie 
Członkowskim, w którym ma nastąpić ich konsumpcja.
Wyroby objęte akcyzą, które zostały już dopuszczone do konsumpcji, a zatem takie, 
za które akcyza została już uiszczona w jednym z Państw Członkowskich, również 
mogą być przedmiotem przepływu wewnątrzwspólnotowego. To właśnie taki 
przepływ określa art. 7 - 10 dyrektywy. Artykuły te ustalają ogólne zasady 
opodatkowania, a także odnośne procedury wykonawcze. Z jednej strony przepisy 
mają na celu umożliwienie obywatelom nabywania produktów objętych akcyzą na 
terenie rynku wewnętrznego oraz ich transportowanie do innego Państwa 
Członkowskiego bez konieczności ponownego uiszczania akcyzy. Z drugiej strony 
przepisy mają zapewnić, że w przypadku przepływu wyrobów objętych akcyzą w 
celach handlowych akcyza zostanie uiszczona w Państwie Członkowskim 
konsumpcji. Procedura przyjęta w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego 
przepływu wyrobów objętych akcyzą i dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z 
Państw Członkowskich została opisana poniżej w pkt 2.
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2. PRZEPISY WSPÓLNOTOWE DOTYCZĄCE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
PRZEPŁYWU WYROBÓW DOPUSZCZONYCH JUŻ DO KONSUMPCJI W JEDNYM 
Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2.1. Zarys historyczny
Ostateczne brzmienie art. 7 - 10 dyrektywy jest wynikiem długotrwałych i złożonych 
dyskusji przeprowadzonych przez Radę, w oparciu o wniosek dotyczący dyrektywy 
przedstawiony przez Komisję w grudniu 1990 r.2, i uwzględniający kryteria ustalone 
przez Radę Ecofin z dnia 13 listopada 1989 r.

Zamiast obecnych czterech artykułów wniosek Komisji przewidywał tylko jeden 
przepis, który miał obejmować cały wewnątrzwspólnotowy przepływ wyrobów, za 
które akcyza została już opłacona. Proponowany artykuł (art. 5) zawierał przepisy, 
które pozwalały domagać się uiszczenia akcyzy w Państwie Członkowskim innym, 
niż państwo, w którym miało miejsce ich dopuszczenie do konsumpcji.
Swoboda zakupu została już zagwarantowana osobom prywatnym przez zasady 
ogólne, które regulowały rynek wewnętrzny i wymieniony wniosek dotyczący 
dyrektywy nie zawierał żadnych przepisów dotyczących zakupów dokonywanych 
przez te osoby w innych Państwach Członkowskich. Tym niemniej, należy zauważyć, 
że w okresie opracowywania wymienionego wniosku można było zasadnie sądzić, że 
nastąpi większe zbliżenie wysokości stawek podatku.
Podczas prowadzonych dyskusji Rada stopniowo przekonywała się o trudnościach i o 
przeszkodach, które nie pozwalały na szybkie uzyskanie wspólnych stawek podatku 
akcyzowego, jakie proponowała Komisja. W konsekwencji, wobec braku 
harmonizacji tych stawek, system przepływu i kontroli wyrobów objętych podatkiem 
akcyzowym stopniowo stawał się centralnym elementem procesu harmonizacji.

Tym samym oczywiste stało się, że przepisy dotyczące ruchu 
wewnątrzwspólnotowego należy ponownie przeanalizować, w celu większego 
uszczegółowienia ich zastosowania. Obecne brzmienie art. 7 - 10 wynika z takiej 
ponownej analizy.

W celu ułatwienia lektury niniejszego raportu w załączniku 1 przedstawiono obecne 
brzmienie art. 7 - 10.

2.2. Procedura
Procedurę ustaloną dyrektywą w odniesieniu do produktów dopuszczonych już do 
konsumpcji można streścić następująco:

(1) W przypadku każdego przepływu handlowego między Państwami 
Członkowskimi akcyza jest wymagalna w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia.

(2) Utworzono ramy prawne umożliwiające Państwom Członkowskim na pobór 
akcyzy od osób objętych przepływem wewnątrzwspólnotowym (art. 7 ust. 3).

(3) W przypadku przepływów handlowych innych niż „sprzedaż na 
odległość”, o których mowa w art. 10, do celów kontrolnych należy użyć 
uproszczonego dokumentu towarzyszącego (art. 7 ust. 4). Formę i treść tego 

  
2 COM(90) 431 wersja ostateczna z 7.11.1990 r.
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dokumentu ustalono w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 
grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w 
wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem 
akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim 
wysyłki3.

(4) Ustalono przepisy szczegółowe dotyczące gwarancji oraz płatności akcyzy w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia (art. 7 ust. 5).

(5) W przypadku wyrobów nabytych bezpośrednio przez osoby prywatne na 
ich użytek własny i transportowanych przez te osoby, art. 8 przewiduje, że 
akcyza jest pobierana w Państwie Członkowskim, w którym te wyroby zostały 
nabyte.

(6) Ustalono określone kryteria, w tym poziomy wzorcowe, w celu rozróżnienia 
transakcji mających charakter handlowy i transakcji, które nie mają takiego 
charakteru (art. 9 ust. 2).

(7) W przypadku „sprzedaży na odległość” (wysyłka wyrobów przez 
sprzedawcę do osoby znajdującej się w innym Państwie Członkowskim, która 
nie jest uprawnionym właścicielem składu podatkowego, zarejestrowanym lub 
nie zarejestrowanym podmiotem gospodarczym), akcyza jest należna w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia od zagranicznego sprzedawcy (art. 
10).

(8) Ustalono przepisy, na podstawie których akcyza uiszczona w pierwszym 
Państwie Członkowskim jest zwracana po uiszczeniu akcyzy w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia (art. 7 ust. 6 i art. 10 ust. 4).

2.3. Ocena stosowania art. 7 - 10
2.3.1. Wysokość przepływu
Regularny wewnątrzwspólnotowy przepływ produktów objętych akcyzą i 
dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich dokonywany 
w celach handlowych jest zjawiskiem raczej marginalnym. W konsekwencji Państwa 
Członkowskie na ogół nie są w stanie przedstawić znaczących danych statystycznych. 
Tym niemniej, szacunki dotyczące całości przepływu wskazują, że system przepływu 
wyrobów, za które podatek został już uiszczony nie stanowi więcej niż trzy procent 
wewnątrzwspólnotowego handlu wyrobami objętymi podatkiem akcyzowym.

Tę ogólną liczbę należy przeanalizować według kategorii wyrobów objętych akcyzą. 
Stwierdzono, że wysokość przepływu nie jest taka sama we wszystkich kategoriach 
wyrobów.
2.3.2. Wyroby tytoniowe
Wewnątrzwspólnotowy regularny przepływ do celów handlowych wyrobów 
tytoniowych dopuszczonych już do konsumpcji występuje rzadko. Sytuacja ta wynika 
między innymi z następujących elementów :
– Wyroby tytoniowe dopuszczone już do konsumpcji występują wyłącznie w postaci 

wyrobów zapakowanych i gotowych do użycia. Dla tego typu wyrobów 

  
3 Dz.U. L 369 z 18.12.1992, str. 17.
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zastosowanie banderoli skarbowych przez wiele Państw Członkowskich lub innych 
oznaczeń potwierdzających uiszczenie podatków akcyzowych powoduje, że 
występują trudności w przypadku towaru dopuszczonego do konsumpcji w jednym 
z Państw Członkowskich i mającego być przedmiotem zgodnego z prawem 
przepływu handlowego do innego Państwa Członkowskiego. Ponadto nałożone 
oznaczenia nie są łatwe do usunięcia bez jednoczesnego uszkodzenia opakowania 
lub samego wyrobu.

– Z kolei inne Państwa Członkowskie, które nie stosują oznaczeń podatkowych 
posiadają monopol na dystrybucję i nie zezwalają na sprzedaż wyrobów 
tytoniowych poza uprawnioną siecią dystrybucji.

– Zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/37/WE4, na paczkach z wyrobami 
tytoniowymi należy obowiązkowo umieszczać informacje dotyczące zdrowia, 
zredagowane w urzędowym języku Państwa Członkowskiego konsumpcji.

Jednakże ze względu na duże różnice stawek obowiązujących w Państwach 
Członkowskich wewnątrzwspólnotowy regularny, ale także i nieregularny przepływ 
wyrobów tytoniowych dla celów prywatnych stanowi bardzo wysoką część zakupów 
dokonywanych przez niektórych obywateli UE poza ich Państwem Członkowskim.
2.3.3. Oleje mineralne
Regularny wewnątrzwspólnotowy przepływ, zarówno do celów handlowych, jak i 
prywatnych, olejów mineralnych dopuszczonych już do konsumpcji jest nieznaczny. 
Sytuacja ta wynika głównie z faktu, że produkcją i dystrybucją olejów mineralnych 
zarządza stosunkowo ograniczona liczba zatwierdzonych podmiotów gospodarczych. 
Również paliwa i opał, za które uiszczono podatek są składowane w instalacjach 
dystrybucyjnych, które obsługują dokładnie określone obszary.

2.3.4. Napoje alkoholowe
Wewnątrzwspólnotowy przepływ napojów alkoholowych, które dopuszczono już do 
konsumpcji stanowi najbardziej znaczącą część transakcji dokonywanych zarówno w 
celach handlowych, jak i prywatnych w ramach systemu zapłaconej akcyzy. Sektor 
napojów alkoholowych odróżnia się od pozostałych dwóch sektorów następującymi 
cechami:

– produkcja prowadzona jest przez dużą liczbę producentów,
– występuje duża różnorodność wyrobów,

– produkcja ma geograficznie oznaczony charakter (typowe wyroby regionalne, 
kontrolowane oznaczenie pochodzenia, etc.).

Powyższe cechy uzasadniają możliwość wystąpienia dużego popytu na produkty 
mające specyficzne cechy i nie zawsze objęte systemem składów podatkowych. 
Ponadto, niskie stawki opodatkowania stosowane przez niektóre Państwa 
Członkowskie (np. stawka zerowa w przypadku wina) w połączeniu z faktem, że 
napoje alkoholowe są spożywane przez dużą część ludności tłumaczą istnienie 

  
4 Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 194 z 
18.7.2001, str. 26).
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szerokiego przepływu wewnątrzwspólnotowego, regularnego, ale również i 
nieregularnego, napojów alkoholowych do celów prywatnych.
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3. PROBLEMY Z ZASTOSOWANIEM ART. 7 - 10 I WYMAGANE PODJĘCIE
ŚRODKÓW

3.1. Wstęp
Już w 1996 r. Komisja przeprowadziła konsultacje z administracjami krajowymi i ze z 
wiązkami branżowymi działającymi w sektorze podatku akcyzowego, które dotyczyły 
ewentualnego występowania trudności związanych z zastosowaniem art. 7 - 10.

W wyniku konsultacji ustalono, że procedury ustanowione w art. 7 - 10 były w całości 
uznawane raczej za zadowalające przez związki branżowe, podczas gdy administracje 
krajowe wyrażały pewien niepokój, szczególnie w odniesieniu do słabości systemu 
kontroli administracyjnej. Wyniki seminarium FISCALIS poświęconego „systemowi 
przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym zgodnie z art. 7- 10 dyrektywy 
92/12/EWG” potwierdziły te wnioski.
Należy stwierdzić, że od czasu tego pierwszego badania, pomimo nadal niewielkiej 
wysokości wewnątrzwspólnotowego przepływu w systemie zapłaconej akcyzy, coraz 
większa liczba podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych próbuje interpretować 
art. 7 - 10 w sposób umożliwiający im prawne uzasadnienie praktyk handlowych 
prowadzących do płatności akcyzy w Państwie Członkowskim, w którym dane 
wyroby zostały nabyte. Ponadto rozwój transakcji handlowych przeprowadzanych za 
pośrednictwem Internetu, a także zniesienie sprzedaży bezcłowej dla podróżnych w 
ruchu wewnątrzwspólnotowym spowodowały zwiększone korzystanie z 
wymienionych przepisów.
W związku z powyższym Komisja uważa, że w wyniku doświadczeń zarówno Państw 
Członkowskich, jak i podmiotów gospodarczych, należy przedstawić sprawozdanie 
dotyczące zastosowania art. 7 - 10 dyrektywy. Sprawozdanie uwzględnia w 
szczególności wyniki badania przeprowadzonego w 2002 r. przez Komisję i 
skierowanego do administracji krajowych i podmiotów gospodarczych 
zainteresowanych wewnątrzwspólnotowym przepływem wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym.

Poniższe punkty od 3.2 do 3.6. przedstawiają przepisy art. 7 - 10, napotkane trudności 
w ich stosowaniu, a także opinię Komisji na temat każdej z tych trudności i 
rozważany sposób ich rozwiązania.

3.2. Ogólna struktura art. 7 - 10
Napotkane trudności
Jak wskazano w pkt 2.1, obecne brzmienie art. 7 - 10 wynika z długich i złożonych 
dyskusji prowadzonych przez Radę.
Należy stwierdzić, że wynikająca z nich konstrukcja prawna nie jest spójna. Do jednej 
sytuacji, czyli przechowywania w celach handlowych w innym Państwie 
Członkowskim, stosują się trzy przepisy mające ten sam skutek, czyli uiszczenie 
akcyzy w tym Państwie Członkowskim. Ponadto zakres zastosowania każdego z nich 
nie zawsze jest jasno określony. W konsekwencji niektóre typy przepływu mogą być 
objęte kilkoma różnymi przepisami, które wymagają dopełnienia różnych 
formalności.

Opinia
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W trosce o spójność i lepszą czytelność należy ściślej określić zakres zastosowania 
artykułów, których celem jest zapewnienie uiszczenia akcyzy w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia.
W związku z tym wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej art. 7 - 10 dyrektywy 
92/12/EWG (zwany dalej „wnioskiem”) skreśla fakt przewodni z art. 1 ust. 9. Przepis 
ten powtarzał jedynie fakt przewodni wskazany już w art. 7 ust. 1, z tą tylko różnicą, 
że płatnik akcyzy jest przechowującym wyroby w miejsce płatników wskazanych w 
sytuacjach określonych w art. 7. Aby objąć sytuacje, które są obecnie określone w art. 
9, uzupełniono art. 7 ust. 3 dodając akapit stanowiący, że przypadkach innych niż te, 
w których płatnik jest wyraźnie określony, przechowujący wyroby jest płatnikiem 
akcyzy. Może to dotyczyć w szczególności wyrobów przechowywanych przez osoby 
prywatne na potrzeby inne niż potrzeby własne lub wyrobów przechowywanych przez 
podmiot gospodarczy lub przez organ podlegający prawu publicznemu, który nie 
zastosował się do przepisów proponowanego art. 7 ust. 5.

3.3. Artykuł 7
3.3.1. Rozpatrywane sytuacje i osoby zobowiązane do płatności
Napotkane trudności
Tekst art. 7 ust. 1 bardzo wyraźnie określa miejsce wymagalności akcyzy, gdy 
wyroby przepływają z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego w celach 
handlowych.

Tym niemniej, przepisy ust. 2 i 3 na ogół są uznawane za trudne w stosowaniu. W 
tym zakresie należy przypomnieć sytuacje wskazane w tych przepisach:

a) Art. 7 ust. 2 rozróżnia poszczególne sytuacje przechowywania do celów 
handlowych w Państwie Członkowskim innym niż państwo, w którym wcześniej 
wyroby zostały dopuszczone do konsumpcji. Dotyczy to zarówno dostawy produktów 
objętych akcyzą dla podmiotu gospodarczego lub organu podlegającemu prawu 
publicznemu, jak i skierowania takich wyrobów na terytorium danego Państwa 
Członkowskiego w celu z przeznaczeniem do sprzedaży. Ta ostatnia sytuacja dotyczy 
w szczególności sprzedaży okazjonalnej dokonywanej przez hurtownika 
sprzedawców detalicznych lub restauracji działających w sąsiedzkim Państwie 
Członkowskim, jak i „sprzedaży obwoźnej”, w ramach której zagraniczny sprzedawca 
proponuje swoje wyroby potencjalnym klientom.

O ile sytuacja dostawy dla podmiotu gospodarczego, który uprzednio złożył 
zamówienie nie sprawia szczególnych trudności, o tyle mniej jasne są sytuacje, w 
których wyroby są kierowane do innego Państwa Członkowskiego bez uprzedniego 
objęcia transakcją handlową. Dla tego typu przepływu art. 7 nie zawiera żadnych 
przepisów precyzujących sposób użycia dokumentu towarzyszącego i zastosowania 
procedury w sytuacji, gdy wyroby nie zostają sprzedane i wracają do Państwa 
Członkowskiego pochodzenia.
b) Art. 7 ust. 3 określa osoby, które mogą zostać zobowiązane do uiszczenia podatku 
akcyzowego w Państwie Członkowskim przeznaczenia, a tym samym do dopełnienia 
formalności wskazanych w ust. 5. Bardzo „elastyczne” sformułowanie ust. 3 daje 
Państwom Członkowskim dużą swobodę stosowania i mogą one przyjąć przepis 
ogólny lub decydować w zależności od przypadku.
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Swoboda ta niektórym Państwom przysparza różne trudności. Istotnie, wyrażenie „w 
zależności od przypadku” nie ustanawia żadnego kryterium pozwalającego określić, 
czy podatek akcyzowy ma zostać uiszczony przez nadawcę, przez odbiorcę, czy też 
ewentualnie przez jeszcze inną osobę (np. przez przewoźnika). Według tych Państw 
Członkowskich konieczne jest ustalenie a priori kto jest płatnikiem akcyzy, tak aby 
prawo krajowe mogło w wyraźny sposób określić osobę, która powinna dopełnić 
formalności ustalonych w ust. 5.
Wiele Państw Członkowskich wybrało procedurę zobowiązującą odbiorcę do 
uiszczenia podatku akcyzowego, a tym samym do dopełnienia formalności ustalonych 
w ust. 5.

Opinia
W związku z trudnościami dotyczącymi procedur, jakie należy zastosować w 
niektórych sytuacjach objętych przepisami art. 7., a także z brakiem przepisów 
pozwalających na jednoznaczne zdefiniowanie osoby zobowiązanej do uiszczenia 
podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, konieczne jest przeredagowanie art. 
7. Należy wyjaśnić dwie następujące sytuacje:

– Wyroby objęte akcyzą kierowane na terytorium Państwa Członkowskiego przez 
podmiot gospodarczy niemający siedziby w tym Państwie Członkowskim z 
przeznaczeniem na sprzedaż. W tym przypadku akcyza jest należna od sprzedawcy 
zagranicznego zgodnie z procedurą ustaloną dla „sprzedaży na odległość” (patrz 
pkt 3.6.2.). Zastosowanie tej procedury, która nie przewiduje zastosowania 
uproszczonego dokumentu towarzyszącego, rozwiązuje problemy wskazane w 
powyższym pkt 3.3.1., a), a także te związane z użyciem tego dokumentu 
towarzyszącego.

– Wyroby przeznaczone na terenie innego Państwa Członkowskiego na użytek 
podmiotu gospodarczego lub organu podlegającego prawu publicznemu. W takim 
przypadku akcyza jest należna od tych podmiotów. Wprowadzenie tego 
zobowiązania pozwoli, z punktu widzenia formalności administracyjnych, na 
równorzędne traktowanie „niezarejestrowanego podmiotu” zdefiniowanego w art. 
16 ust. 3, a także podmiotu gospodarczego i organu podlegającego prawu 
publicznemu, o których mowa w art. 7. Tym niemniej, w przypadku, gdy 
zagraniczny sprzedawca zechce uiścić akcyzę zamiast tych osób, będzie można 
zastosować wobec niego również procedurę przyjętą dla „sprzedaży na odległość” 
(patrz pkt 3.6.2.).

Pojęcie „przeznaczone na użytek” obejmuje sytuacje, w których wyroby są 
dostarczane podmiotowi gospodarczemu lub organowi podlegającemu prawu 
publicznemu przez podmiot gospodarczy niemający siedziby w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia, a także w których wyroby są w inny sposób 
przeznaczane na użytek podmiotu gospodarczego lub organu podlegającego prawu 
publicznemu. Ta ostatnia sytuacja występuje np. wówczas, gdy podmiot gospodarczy 
postanawia o przeniesieniu zapasów wyrobów w systemie „zapłaconej akcyzy” z 
jednego Państwa Członkowskiego do drugiego.

We wniosku art. 7 ust. 3 określa sytuacje przechowywania, a także osobę 
zobowiązaną do uiszczenia akcyzy w każdej z tych sytuacji. Ponieważ ust. 2 w art. 7 
jedynie powtarza przepisy objęte już przez ust. 1 i 3 zostaje on skreślony.
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3.3.2. Definicja osób zainteresowanych
Napotkane trudności
Określenia „na użytek podmiotu prowadzącego samodzielną działalność 
gospodarczą” i „na użytek organu podlegającego prawu publicznego” nie są 
zdefiniowane w dyrektywie. Wobec braku definicji każde Państwo Członkowskie 
przyjmuje własną interpretację wymienionych określeń.

Opinia
Osobami zainteresowanymi są wszelkie podmioty gospodarcze oraz organy 
podlegające prawu publicznemu. W konsekwencji wystarczy jedno pojęcie „podmioty 
gospodarcze” oraz pojęcie „organy podlegające prawu publicznemu”.

W art. 7 ust. 3 wniosku wskazuje się wyłącznie na podmiot gospodarczy i na organ 
podlegający prawu publicznemu.
3.3.3. Formalności administracyjne – Formalności w Państwie Członkowskim 

przeznaczenia
Napotkane trudności
Podmioty handlowe skarżą się, że formalności ustalone w ust. 5 są zbyt złożone i 
wiążące. Dotyczy to złożenia gwarancji przed wysłaniem wyrobów oraz uiszczenia 
akcyzy podczas dostawy wyrobów. Na ogół podmioty handlujące w ramach systemu
zapłaconej akcyzy są małymi przedsiębiorstwami, które mają ogromne trudności z 
dopełnieniem wymaganych formalności. Ponadto przedsiębiorstwa te nie mają 
częstych kontaktów handlowych z innymi Państwami Członkowskimi (w przeciwnym 
razie zostałyby zatwierdzone jako skład podatkowy). Dotyczy to głównie niewielkich 
producentów wina, dla których dostosowanie się do procedur obowiązujących w 
Państwie Członkowskim ostatecznej konsumpcji jest niezwykle wysokim 
obciążeniem.
W ramach konsultacji związki branżowe wskazały, że złożoność formalności 
administracyjnych, jakich należy dopełnić może zniechęcać niektóre podmioty do 
dokonywania takiego przepływu wewnątrzwspólnotowego lub zachęcać je do jego 
dokonywania w sposób niezgodny z prawem.
Opinia
Komisja uznaje, że w celu rozwiązania trudności związanych z formalnościami do 
dopełnienia w miejscu przeznaczenia należy ustanowić płatnikiem podatku 
akcyzowego osobę, która ma najlepsze warunki do dopełnienia takich formalności.
Taką osobą jest podmiot gospodarczy niemający siedziby w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia, jeżeli w tym państwie przechowuje wyroby, które nie były jeszcze 
przedmiotem transakcji handlowej (sytuacja wskazana w nowym art. 7 ust. 3 akapit 
pierwszy).
Gdy w Państwie Członkowskim przeznaczenia wyroby są przeznaczone na użytek 
podmiotu gospodarczego lub organu podlegającego prawu publicznemu (sytuacja 
wskazana w nowym art. 7 ust. 3 akapit drugi) należy zastosować ogólną regułę, 
według której akcyza jest wymagalna od odbiorcy wyrobów mającego siedzibę w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia. W takiej sytuacji zagraniczny sprzedawca, 
który wyrazi zamiar uiszczenia podatku akcyzowego w państwie przeznaczenia (np. 
dlatego, że regularnie dokonuje dostaw w systemie „zapłaconej akcyzy” z 
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przeznaczeniem dla tego Państwa Członkowskiego) będzie miał możliwość zostania 
podatnikiem w miejsce odbiorcy wyrobów. W takim przypadku stosowana jest 
procedura uproszczona przyjęta wobec „sprzedaży na odległość” (patrz pkt 3.6.2.). 
Zastosowanie scentralizowanej gwarancji na rzecz urzędu akcyzowego, w połączeniu 
ze ścisłą współpracą między Państwami Członkowskimi powinno stanowić 
zadowalającą odpowiedź na uzasadnione wnioski o uproszczenie, z jakimi zwracały 
się podmioty gospodarcze.
W art. 7 ust. 3 wniosku określa się sytuacje przechowywania wyrobów oraz osobę 
zobowiązaną do dokonania opłat w poszczególnych sytuacjach. Art. 7 ust. 5 określa 
zalecenia w stosunku do osoób zobowiązanych do uiszczenia akcyzy.
3.3.4. Formalności administracyjne – Użycie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego
Napotkane trudności
- Sporządzenie i kontrola

Dokument towarzyszący przewidziany w art. 7 ust. 4 jest przedmiotem 
rozporządzenia (EWG) nr 3649/92. Dokument ten określa się jako „uproszczony 
dokument towarzyszący” (UDT).
Większość Państw Członkowskich uznaje ten dokument administracyjny za 
niezbędny, ale wątpi w skuteczność dopuszczanych tym dokumentem środków 
kontrolnych. Z tego powodu niektóre Państwa Członkowskie wymagają w celach 
kontrolnych, aby do UDT było dołączone zaświadczenie o złożeniu gwarancji lub o 
uiszczeniu akcyzy w Państwie Członkowskim przeznaczenia.

Wątpliwości wynikają głównie z faktu, że UDT podlega procedurze sporządzania i 
kontroli, która jest o wiele bardziej elastyczna niż w przypadku dokumentu 
używanego w ramach systemu zawieszenia akcyzy. Istotnie, UDT jest sporządzany 
bez jakiejkolwiek pośredniej lub bezpośredniej interwencji krajowej administracji 
podatkowej, przez same podmioty i z przeznaczeniem dla podmiotów, które w 
większości przypadków nie mają żadnych kompetencji w zakresie podatku 
akcyzowego.
- Zwrot

Czasami UDT jest uznawany za niewystarczający do otrzymania zwrotu akcyzy 
uiszczonej w Państwie Członkowskim pochodzenia.

Art. 4 rozporządzenia nr 3649/92 przewiduje, że w celu otrzymania zwrotu akcyzy 
uiszczonej w Państwie Członkowskim pochodzenia do nadawcy należy przekazać 
egzemplarz 3 UDT, z należycie określonym przez odbiorcę wskazaniem dalszego 
postępowania podatkowego podjętego w Państwie Członkowskim przeznaczenia. 
Tym niemniej, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG, 
Państwa Członkowskie mogą uzależnić kierowane do nich wnioski o zwrot od 
spełnienia szczególnych kryteriów dotyczących ich prawdziwości.
Ponieważ dane wpisywane na odwrocie egzemplarza 3 UDT nie są potwierdzane 
przez władze podatkowe Państwa Członkowskiego przeznaczenia, niektóre Państwa 
Członkowskie w celu uwierzytelnienia wniosku o zwrot zobowiązują nadawcę do 
przedstawienia dowodów administracyjnych, które stanowią uzupełnienie 
egzemplarza 3 UDT. Ponadto należy zauważyć, że nie istnieje jakakolwiek 
wspólnotowa harmonizacja dokumentu używanego przez Państwa Członkowskie w 
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celu potwierdzenia uiszczenia akcyzy. Taka sytuacja nie ułatwia rozpatrywania 
wniosków o zwrot, składanych w oparciu o art. 7.

Opinia
Komisja uważa, że stosowana przez niektóre Państwa Członkowskie praktyka 
polegająca na wymaganiu, by w celach kontrolnych do UDT było dołączone 
zaświadczenie o złożeniu gwarancji lub o uiszczeniu akcyzy w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia nie jest konieczna. Odniesienie się do uprzedniej 
deklaracji w Państwie Członkowskim przeznaczenia, zawarte w polach 3 i 6 UDT jest 
wystarczające, by władze mogły skontrolować przestrzeganie zobowiązań w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia.

W odniesieniu do zwrotu, w celu uproszczenia administracyjnego przetwarzania 
wniosków składanych przez podmioty gospodarcze, należy wymagać, by wpis 
dotyczący odbioru wyrobów i składany na egzemplarzu 3 uproszczonego dokumentu 
towarzyszącego był potwierdzany przez Państwo Członkowskie przeznaczenia. Ze 
względu na fakt, że płatnik akcyzy w tym Państwie Członkowskim powinien dopełnić 
formalności administracyjnych podczas odbioru wyrobów, wymóg ten nie powoduje 
obciążeń administracyjnych nakładanych na podmioty gospodarcze. Ponadto ten 
nowy wymóg wprowadzi harmonizację warunków wymaganych do uzyskania zwrotu 
i sprawi, że praktyka stosowana przez niektóre Państwa Członkowskie polegająca na 
żądaniu dodatkowych zaświadczeń oprócz egzemplarza 3 UDT będzie niepotrzebna.

Rozporządzenie nr ° 3649/92 zostaje zmienione i zawiera odtąd wymóg awizowania, 
przez władze Państwa Członkowskiego przeznaczenia, zwracanego egzemplarza 
dokumentu.
3.3.5. Sprzedaż na pokładzie samolotu lub statku podczas transportu 

wewnątrzwspólnotowego
Sytuacja bieżąca
Sytuacja prawna
Przepisy przejściowe przyjęte w art. 28 dyrektywy przestały obowiązywać z dniem 1 
lipca 1999 r. Pozwalały one Państwom Członkowskim na zwolnienie wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym dostarczanych przez sklepy wolnocłowe, które są 
wywożone w osobistym bagażu podróżnych, korzystających z przelotu 
wewnątrzwspólnotowego samolotem lub z rejsu statkiem do innego Państwa 
Członkowskiego. Należy zauważyć, że za wyroby sprzedawane przez sklepy 
wolnocłowe uznawano wyroby sprzedawane na pokładzie samolotu lub statku 
podczas wewnątrzwspólnotowego transportu podróżnych.
Zniesienie sprzedaży bezcłowej na terenie Unii Europejskiej miało szczególny wpływ 
na sposób opodatkowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, sprzedawanych 
na pokładzie promów lub samolotów i nie przeznaczonych do bezpośredniej 
konsumpcji (sprzedaż w celu bezpośredniej konsumpcji może być zwolniona z 
akcyzy przy zachowaniu warunków określonych w art. 23 ust. 5 dyrektywy). Przepisy 
w zakresie podatku VAT i akcyzy stosowane od dnia 1 lipca 1999 r. do tego typu 
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sprzedaży zostały wyjaśnione w komunikacie Komisji5. W odniesieniu do akcyzy 
obowiązują następujące zasady:

– Podmioty eksploatujące promy oraz linie lotnicze nie mogą już transportować tych 
wyrobów bezcłowo, gdyż zgodnie z przepisami dyrektywy 92/12/CEE wyroby te 
należy uważać za wyłączone z systemu zawieszenia akcyzy z chwilą ich 
wniesienia na pokład.

– W konsekwencji wyroby są objęte akcyzą według stawki obowiązującej w 
Państwie Członkowskim rozpoczęcia podróży wewnątrzwspólnotowej. 
Sprzedawane wyroby mogą zostać objęte podatkiem akcyzowym Państwa 
Członkowskiego załadunku do chwili, gdy środek transportu znajdzie się na 
terytorium krajowym Państwa Członkowskiego przeznaczenia.

– Na mocy art. 7 ust. 1 i 2 produkty przeznaczone na sprzedaż na terytorium Państwa 
Członkowskiego przeznaczenia są ponownie objęte podatkiem akcyzowym. Jeżeli 
jednak podmioty eksploatujące promy lub przewoźnicy lotniczy chcą uniknąć 
opodatkowania w drugim Państwie Członkowskim mogą zadeklarować, iż nie 
zamierzają sprzedawać produktów na terytorium tego Państwa Członkowskiego. 
W takim przypadku art. 7 ust. 1 i 2 nie stosuje się i produkty mogą być 
przechowywane na pokładzie bez ponownego opodatkowania. Tym niemniej, w 
takich przypadkach przepisy dotyczące kontroli i uprzednich deklaracji 
przewidzianych w art. 7 ust. 7 i 8 mają zastosowanie, choć Państwa Członkowskie 
mogą zawrzeć umowy dwustronne, zgodnie z art. 7 ust. 9 w celu umożliwienia 
zastosowania procedur uproszczonych.

– Podmioty gospodarcze mogą również nadal prowadzić sprzedaż na terytorium 
innych Państw Członkowskich produktów opodatkowanych i załadowanych w 
danym Państwie Członkowskim. W takim przypadku stosuje się art. 7 ust. 1 i 2, a 
podatek akcyzowy z poszczególnych Państw Członkowskich jest wymagalny. 
Podmioty gospodarcze mogą wnioskować o zwrot podatku akcyzowego 
uiszczonego już w Państwie Członkowskim załadunku, zgodnie z art. 22 ust. 3. 
Poszczególne władze podatkowe powinny ustalić warunki pobierania i zwrotu 
akcyzy, a w szczególności przewidzieć ewentualne uproszczone procedury 
księgowe.

– W przypadku podróży wewnątrzwspólnotowych z postojem w jednym lub w wielu 
Państwach Członkowskich reguła nakazuje oddzielnie traktować każdy odcinek 
podróży. Jeżeli podmiot eksploatujący prom ładuje produkty w Państwie 
Członkowskim A i zamierza następnie sprzedawać je na pokładzie podczas 
przepływania przez wody międzynarodowe między Państwem Członkowskim B i 
Państwem Członkowskim C, nie ma podstaw prawnych do opodatkowania takiej 
sprzedaży według stawki stosowanej w Państwie Członkowskim A. Ponieważ 
produkty nie są przeznaczone do ponownego przewiezienia do Państwa 
Członkowskiego pochodzenia, powinny zostać opodatkowane w Państwie 
Członkowskim B, a następnie w Państwie Członkowskim C, zgodnie z art. 7 ust. 1 
i 2.

  
5 Komunikat Komisji dotyczący reguł z zakresu VAT i akcyzy stosowanych od 1 lipca 1999 r. 

do sprzedaży produktów na pokładzie promów lub samolotów lub też na lotniskach 
pasażerskich na terenie Unii Europejskiej - 1999/C 99/08 (Dz.U. C 99 z 10.4.1999, str. 20).
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Procedury wykonawcze
Ścisłe przestrzeganie powyższych procedur wymaga od podmiotów gospodarczych 
wykonania złożonej pracy administracyjnej. Sytuacja ta sprawia, że niektóre Państwa 
Członkowskie zezwoliły na wprowadzenie procedur uproszczonych. Przykładowe 
uproszczenia są następujące:
– Do niektórych połączeń morskich między dwoma Państwami Członkowskimi 

zainteresowane Państwa Członkowskie zastosowały uproszczenia przewidziane w 
powyższym tiret trzecie. Uproszczenie to zakłada, że połączenie między Państwem 
Członkowskim A i Państwem Członkowskim B jest uznawane za przepływ z 
Państwa Członkowskiego A do tego samego Państwa Członkowskiego A poprzez 
terytorium Państwa Członkowskiego B. Tym samym wyroby objęte akcyzą, 
sprzedawane na pokładzie i przeznaczone do zabrania przez podróżnych mogą być 
sprzedawane według stawki podatku akcyzowego Państwa Członkowskiego A (na 
ogół Państwa Członkowskiego stosującego niższą z dwóch stawek) przez cały czas 
trwania podróży, za wyjątkiem czasu, gdy statek znajduje się na terytorium 
Państwa Członkowskiego B.

– Podmiotom zaoferowano możliwość załadunku wyrobów według procedury 
zawieszenia akcyzy na pokładzie statku. System zawieszenia przestaje 
obowiązywać z chwilą, gdy wyroby znajdą się na terytorium Państwa 
Członkowskiego, z którego podmiot zamierza sprzedawać wyroby. W takim 
przypadku podmiot powinien uiścić należną akcyzę w tym Państwie 
Członkowskim.

Uproszczenie zawiera się w ramach procedur dotyczących systemu zawieszenia 
akcyzy i zakłada, że Państwo Członkowskie przeznaczenia dopuszcza, by wyroby 
objęte systemem zawieszenia mogły zostać dopuszczone do konsumpcji bez 
uprzedniego fizycznego przejęcia przez uprawnionego odbiorcę z punktu widzenia 
akcyzy, czyli bez wyładowania ze statku.

Do każdego Państwa Członkowskiego, w granicach ram prawnych dyrektywy, należy 
suwerenne podjęcie decyzji o uproszczeniach procedur, jakie dane państwo zgadza się 
przyznać swoim podmiotom gospodarczym.
Opinia
Zasada, według której towary dopuszczone do konsumpcji w danym Państwie 
Członkowskim i przechowywane w celach handlowych na terenie innego Państwa 
Członkowskiego są objęte akcyzą w tym drugim Państwie Członkowskim w pełni 
stosuje się do wyrobów objętych akcyzą i sprzedawanych podczas podróży 
wewnątrzwspólnotowej, chyba iż, jak przewiduje wymieniony komunikat Komisji 
99/08, wyroby są przechowywane na pokładzie statku lub samolotu wykonującego 
rejs lub przelot między dwoma Państwami Członkowskimi i nie są udostępnione do 
sprzedaży, gdy statek lub samolot znajduje się na terenie jednego z tych Państw 
Członkowskich. W tej ostatniej sytuacji wyroby nie są uznawane za przechowywane 
w celach handlowych w drugim z Państw Członkowskich. Aby wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości co do istnienia tej możliwości należy wyraźnie przedstawić ją w 
dyrektywie.

W odniesieniu do procedur administracyjnych, których powinny przestrzegać 
zainteresowane podmioty, pożądana jest ich wspólnotowa harmonizacja. Należy 
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stwierdzić, że obecnie tylko niektóre Państwa Członkowskie wprowadziły 
uproszczenia procedur i w konsekwencji zainteresowane podmioty gospodarcze 
muszą stosować procedury poszczególnych Państw Członkowskich, które różnią się 
między sobą w znacznym stopniu. Ponadto należy podkreślić, że brak uproszczonych 
procedur administracyjnych jest często konsekwencją konieczności wprowadzenia 
procedury niezbędnej do ustanowienia takich uproszczeń. W tym zakresie niektóre 
Państwa Członkowskie uznają, że zawieranie porozumień dwustronnych, o których 
mowa w art. 7 ust. 9 może odbywać się jedynie na poziomie politycznym, podczas 
gdy inne państwa uważają, że wystarczające jest zwykłe porozumienie 
administracyjne.

W konsekwencji, aby rozpatrzyć pozytywnie wnioski o uproszczenie, jakie składają 
podmioty gospodarcze, Komisja wzywa Państwa Członkowskie, w ramach obecnie 
obowiązujących przepisów prawnych, do współpracy nad wprowadzeniem wspólnych 
procedur uproszczonych. W razie potrzeby Komisja może, w ramach nieokreślonych 
przepisami, zaangażować Komitet ds. Podatku Akcyzowego do dopracowania 
wspólnych wspólnotowych ram uproszczeń procedury, jakie należałoby wprowadzić.

Ponadto ze względu na fakt, że procedury uproszczone nie mają żadnego wpływu na 
główną zasadę opodatkowania, proponuje się zastąpienie art. 7 ust. 9, który 
przewiduje obowiązek zezwolenia na wprowadzenie uproszczeń drogą porozumień 
dwustronnych, przez przepis przewidujący, że może to zostać przeprowadzone drogą 
zwykłego porozumienia administracyjnego.
Wniosek wyraźnie przewiduje w art. 7 ust. 1 akapit trzeci, że wyroby przechowywane 
na pokładzie statku lub samolotu wykonującego rejs lub przelot między dwoma 
Państwami Członkowskimi, ale nieudostępnione do sprzedaży, gdy statek lub samolot 
znajduje się na terytorium danego Państwa Członkowskiego, nie są uznawane za 
przechowywane do celów handlowych w tym Państwie Członkowskim. Ponadto w art. 
7 ust. 9 wniosek wskazuje, że wprowadzanie procedur uproszczonych odbywa się 
drogą zwykłego administracyjnego porozumienia dwustronnego.
3.3.6. Brak przepisów dotyczących przestępstw
Napotkane trudności
W odróżnieniu do przepływu dokonywanego w ramach systemu zawieszenia, w 
odniesieniu do którego przepisy dotyczące przestępstw zostały przejęte w dyrektywie 
92/12/EWG (patrz art. 14 i 20), brak jest wspólnotowych przepisów dotyczących 
postępowania w przypadku ubytków lub przestępstw stwierdzonych w ramach 
przepływów w systemie „zapłaconej akcyzy”.
Opinia
Brak przepisów wspólnotowych dotyczących ubytków lub przestępstw stwierdzonych 
w ramach przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym, za które akcyza 
została już uiszczona, stanowi lukę prawną, którą należy wypełnić. Brak przepisów 
określających Państwo Członkowskie, w którym akcyza jest należna może prowadzić 
do konfliktu interesów między Państwami Członkowskimi, a w konsekwencji do 
podwójnego opodatkowania. Ponadto różnice w traktowaniu, które wynikają z braku 
takich przepisów wspólnotowych mogą prowadzić, w porównywalnych sytuacjach, 
do zupełnie rozbieżnego traktowania, a tym samym do wypaczenia konkurencji 
między podmiotami. Z tego powodu traktowanie ubytków i przestępstw należy objąć 



PL 19 PL

systemem podobnym do systemu stosowanego wobec ubytków i przestępstw 
stwierdzonych w ramach systemu zawieszenia akcyzy.

Wniosek wprowadza przepisy szczegółowe dotyczące traktowania ubytków i 
przestępstw stwierdzonych podczas wewnątrzwspólnotowego przepływu wyrobów 
dopuszczonych już do konsumpcji (nowe art. 10 a - 10 c).
3.4. Artykuł 8
Zgodnie z zasadami regulującymi rynek wewnętrzny art. 8 dyrektywy stanowi, że w 
przypadku wyrobów nabytych przez osoby prywatne, na ich własny użytek i 
transportowanych osobiście, podatek akcyzowy jest pobierany w Państwie 
Członkowskim nabycia wyrobów.

Pomimo pozornej prostoty, treść tego artykułu jest przedmiotem licznych sporów, 
które dotyczą między innymi:

– interpretacji koncepcji osobistego transportu,
– traktowania innych przypadków przepływu bez celu handlowego,

– handlu transgranicznego.
3.4.1. Zestawienie napotkanych trudności
3.4.1.1. Interpretacja koncepcji „transportu osobistego”
W 1995 r. Sąd Apelacyjny w Londynie skierował do Trybunału Sprawiedliwości 
pytanie w trybie prejudycjalnym dotyczące interpretacji art. 8. Pytanie dotyczyło 
przypadku wyrobów dopuszczonych już do konsumpcji w Państwie Członkowskim B 
i nabytych przez lub na rzecz osoby prywatnej zamieszkującej w Państwie 
Członkowskim A za pośrednictwem agenta, który pokrywał również koszty 
transportu wyrobów.
Taka konstrukcja podatkowa została wprowadzona przez handlową sieć 
stowarzyszonych przedsiębiorstw, które w oparciu o szeroką interpretację przepisów 
art. 8 zastosowały następujący system:

– jedno z przedsiębiorstw produkuje określoną markę papierosów, przeznaczoną na 
rynek brytyjski,

– drugie przedsiębiorstwo, powiązane z pierwszym, wprowadza papierosy do 
konsumpcji w Luksemburgu, w którym są one sprzedawane w handlu hurtowym i 
detalicznym,

– trzecie przedsiębiorstwo (powiązane z dwoma pozostałymi), działające w Wielkiej 
Brytanii centralizuje zamówienia składane przez osoby prywatne z tego kraju i 
dotyczące zakupu papierosów dopuszczonych do konsumpcji w Luksemburgu. 
Firma ta zapewnia również transport do Wielkiej Brytanii.

Według stosowanej przez te spółki zasady podatkowej, prawo własności do wyrobów 
było przenoszone na osobę prywatną w chwili złożenia zamówienia. Według tych 
spółek, ponieważ przewoźnik nie działał w celach handlowych (nie sprzedawał 
papierosów, był jedynie włączony w przekazywanie zamówień i w transport 
wyrobów), zastosowanie miał art. 8 dyrektywy 92/12/EWG.

Również według tych spółek dokonywany przepływ utożsamiany jest z przypadkami 
„sprzedaży na odległość”, które nie są wyraźnie objęte dyrektywą, a tym samym 
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powinny być analogicznie traktowane w świetle art. 8. Zamówienia składane co 
miesiąc przez osoby prywatne nie przekraczały poziomów wzorcowych wskazanych 
w art. 9 ust. 2, czyli 800 papierosów na każdego kupującego.
Władze brytyjskie uznały, że tak wprowadzona konstrukcja podatkowa jest 
przypadkiem obejścia prawa skarbowego, które brytyjskim osobom prywatnym 
umożliwia zakup ("bez opuszczania wygodnego fotela") wyrobów w innym Państwie 
Członkowskim, stosującym niższe stawki niż te, które obowiązują w Wielkiej 
Brytanii. Argumentacja władz, podtrzymana we wnioskach końcowych przez 
rzecznika generalnego brzmiała, że art. 8 stosuje się wyłącznie w przypadku 
jednoczesnego spełnienia następujących warunków:

a) wyroby muszą zostać nabyte przez osoby prywatne,
b) wyroby muszą być przeznaczone na użytek własny tych osób,

c) wyroby muszą być transportowane osobiście przez dane osoby 
prywatne.

W wyroku z dnia 2 kwietnia 1998 r. w powyższej sprawie C-296/956, Trybunał orzekł 
co następuje:

„Dyrektywa Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 
warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, zmieniona dyrektywą Rady nr 
92/108/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. powinna być interpretowana jako nie 
przeciwstawiająca się pobieraniu w Państwie Członkowskim A podatku akcyzowego 
od towarów dopuszczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim B, w którym 
zostały one nabyte od spółki X na użytek osób prywatnych zamieszkujących w 
Państwie Członkowskim A za pośrednictwem spółki Y działającej odpłatnie jako 
agent w stosunku do osób prywatnych, w sytuacji gdy transport z Państwa 
Członkowskiego A do Państwa Członkowskiego B również był organizowany przez 
spółkę Y na rzecz osób trzecich i dokonywany przez przewoźnika działającego 
odpłatnie.”

Tym samym, Trybunał zakończył tę konkretną sprawę. W przedstawionym mu 
przypadku Trybunał uznał istnienie celów handlowych i nakazał uiszczanie akcyzy w 
Państwie Członkowskim, w którym miała miejsce konsumpcja wyrobów.
Tym niemniej należy zaznaczyć, że w uzasadnieniu orzeczenia Trybunał przedstawia 
swoją interpretację „osobistego transportu”. W komentarzach ujętych w pkt 33 - 36 
uzasadnienia Trybunał, po przeanalizowaniu wszystkich wersji językowych art. 8, 
przyjął tylko sytuację, w której transport jest dokonywany osobiście przez nabywcę 
wyrobów objętych akcyzą.

  
6 Zbiór orzecznictwa 1998 str. I-01605.
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3.4.1.2. Przepływ bez celu handlowego
Kontekst

Art. 23 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG stanowi, że następujące przepisy dotyczące 
podatku akcyzowego przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 1992 r.:

– dyrektywa 74/651/EWG w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do 
przywozu towarów będących przedmiotem niewielkich przesyłek bez celu 
handlowego na terenie Wspólnoty7;

– dyrektywa 83/183/EWG w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do 
przewozu na stałe z Państw Członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych8,

– dyrektywa 68/297/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących 
bezcłowego dopuszczenia do obrotu paliw znajdujących się w zbiorniku paliwa 
pojazdów dostawczych9.

Powyższy przepis uchylający ma na celu wyłączenie spod kontroli administracyjnej 
przepływu wyrobów objętych akcyzą, ale niebędących przedmiotem transakcji 
handlowej, które w wyniku utworzenia wewnętrznego rynku i zastosowania zasady 
uiszczania akcyzy w Państwie Członkowskim nabycia mogą swobodnie przepływać 
na terytorium wspólnotowym.
Napotkane trudności

Wspomnianą powyżej kwestię swobody przepływu trzykrotnie poruszano na forum 
Komitetu ds. Podatku Akcyzowego:

– W styczniu 1993 r. cztery Państwa Członkowskie zadeklarowały, że wymagają 
uiszczenia podatku akcyzowego od prezentów wysyłanych drogą pocztową 
osobom prywatnym.

– W styczniu 1999 r. cztery Państwa Członkowskie zadeklarowały, że w przypadku 
zmiany miejsca przechowywania wyrobów objętych akcyzą i przechowywanych 
przez osobę prywatną zwolnienie z uiszczenia akcyzy w Państwie Członkowskim 
może być dopuszczone jedynie w przypadku rzeczywistej zmiany miejsca 
przechowywania dokonanej osobiście przez osobę prywatną (zastosowanie art. 8 
dyrektywy 92/12/EWG).

– W lipcu 2000 r. ponownie poruszono kwestię wysyłki prezentów z przeznaczeniem 
dla osób prywatnych. Podobnie jak styczniu 1993 r. cztery Państwa Członkowskie 
zadeklarowały, że objęły akcyzą prezenty wysyłane do osób prywatnych. Państwa 
Członkowskie wskazały w szczególności na trudności w kontrolowaniu 
niehandlowego aspektu tych wysyłek oraz na fakt, że żaden przepis dyrektywy 
92/12/EWG nie zwalnia w wyraźny sposób tych przesyłek z podatku akcyzowego 
w Państwie Członkowskim przeznaczenia.

Powyższe interpretacje przepisów podatkowych prowadzą do systematycznego 
opodatkowania akcyzą w Państwie Członkowskim przeznaczenia przesyłek 
niemających charakteru handlowego i wysyłanych do osób prywatnych. W 
konsekwencji obywatele niektórych Państw Członkowskich znajdują się w sytuacji 

  
7 Dz.U. L 354 z 30.12.1974, str. 57.
8 Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 64.
9 Dz.U. L 175 z 23.7.1968, str. 15.
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mniej korzystnej, niż przed wprowadzeniem rynku wewnętrznego i podlegają obecnie 
mniej korzystnemu opodatkowaniu niż w przypadku podobnego przywozu z krajów 
trzecich.
Przykładem mogą być przedstawione poniżej przypadki, które można zasadniczo 
rozpatrywać jako nie dające podstawy do ponownego nałożenia podatku akcyzowego:

a) wyroby wysyłane jako niewielkie przesyłki nie mające charakteru 
handlowego przez jedną osobę prywatną innej osobie prywatnej 
zamieszkującej w innym Państwie Członkowskim. W takim przypadku 
wyroby powinny być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego 
lub użytku rodziny odbiorcy. Ponadto nie mogą być wysyłane w 
zamian za jakąkolwiek płatność bezpośrednią lub pośrednią,

b) transport z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego dóbr 
osobistych przeznaczonych na prywatny użytek osoby prywatnej lub 
jej rodziny (np. napoje alkoholowe uzyskane w ramach produkcji 
rodzinnej i przeznaczone dla członka rodziny zamieszkującego w 
innym Państwie Członkowskim),

c) wyroby objęte akcyzą, transportowane wyniku zmiany głównego 
miejsca zamieszkania lub wyposażania drugiego miejsca zamieszkania,

d) wyroby objęte akcyzą oferowane jako prezent ślubny,
e) wyroby objęte akcyzą nabyte w drodze spadku.

3.4.1.3. Handel transgraniczny
W wyniku zniesienia granic podatkowych między Państwami Członkowskimi 
obywatele mają możliwość nabywania w innym Państwie Członkowskim wyrobów 
objętych akcyzą, które są przeznaczone na ich własny użytek, a ich nabycie nie 
prowadzi do uiszczania akcyzy w Państwie Członkowskim zamieszkania. Sytuacja ta 
wynika ze swobody przepływu ustanowionej w wyniku utworzenia rynku 
wewnętrznego.
W systemie wspólnotowym, w którym stawki podatku akcyzowego nie są 
zharmonizowane zrozumiałe jest, że obywatele korzystają z zasady swobody 
przepływu, aby w pełni wykorzystać różnice w opodatkowaniu, które wnikają z braku 
takiej harmonizacji. Odwołanie się do tej zasady wyjaśnia znaczenie przepływu 
wyrobów objętych akcyzą stwierdzone pomiędzy niektórymi Państwami 
Członkowskimi.
Sytuacja ta niepokoi jednak te Państwa Członkowskie, które stosują stawki podatku 
akcyzowego wyraźnie wyższe niż te, które obowiązują w sąsiednich Państwach 
Członkowskich. Zasadniczym problemem do rozwiązania jest rozróżnienie przepływu 
handlowego i przepływu towarów przeznaczonych na użytek własny.
3.4.2. Opinia
Aby ocenić rzeczowość art. 8 należy pamiętać, że zgodnie z zasadą rządzącą rynkiem 
wewnętrznym, wewnątrzwspólnotowy przepływ wyrobów realizowany przez osoby 
prywatne na ich własny użytek podlega opodatkowaniu wyłącznie w Państwie 
Członkowskim nabycia.

Obecne brzmienie art. 8 ogranicza lub wydaje się ograniczać tę zasadę. Istotnie, mówi 
on o wyrobach „transportowanych przez osoby prywatne”. Należy przypomnieć, że 
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początkowo wniosek Komisji nie zawierała żadnych przepisów szczegółowych 
dotyczących przepływu realizowanego przez osoby prywatne, gdyż był on wyłączony 
z zakresu wniosku dotyczącego dyrektywy, która miała dotyczyć wyłącznie 
handlowego przepływu wyrobów. Jednakże ze względu na brak rzeczywistej 
harmonizacji stawek, niektóre Państwa Członkowskie zwróciły się o zawarcie w 
dyrektywie 92/12/EWG przepisu, który sprawia wrażenie ograniczającego ogólną 
zasadę swobody przepływu towarów wyłącznie do wyrobów transportowanych 
osobiście przez osoby prywatne.

Wyroby transportowane w imieniu osób prywatnych
Obecne brzmienie art. 8, tak jak zostało zinterpretowane przez Trybunał, ogranicza 
zastosowanie tej zasady wyłącznie do sytuacji, w której transport jest dokonywany 
osobiście przez nabywcę wyrobów objętych akcyzą. Tym samym, jeżeli nabywca nie 
„towarzyszy” wyrobom akcyza staje się ponownie wymagalna w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia. Takie ograniczenie możliwości dokonania przez osoby 
prywatne zakupu wyrobów z uiszczonymi wszelkimi podatkami i ich transportowania 
do innego Państwa Członkowskiego, gdzie nie podlegają one ponownemu 
opodatkowaniu wykracza poza zasadę główną przyjętą w zakresie podatku VAT. W 
tymże zakresie tylko sprzedaż na odległość (towar wysyłany lub transportowany 
przez lub w imieniu sprzedawcy) jest objęta podatkiem VAT w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia. Z kolei zakup na odległość (towar wysyłany lub 
transportowany przez lub w imieniu kupującego) nadal jest objęty podatkiem VAT w 
Państwie Członkowskim pochodzenia, nawet jeżeli są to wyroby objęte podatkiem 
akcyzowym.
Komisja uważa, że takie ogólne ograniczenie zasady rządzącej rynkiem wewnętrznym 
nie jest już uzasadnione. W konsekwencji, na wzór zasady stosowanej w zakresie 
VAT, proponuje się, by wszelki przepływ wyrobów przeznaczonych na użytek 
własny osoby prywatnej, dokonywany przez lub w imieniu osoby prywatnej, ze 
względu na jego niehandlowy charakter, był objęty wyłącznie opodatkowaniem w 
Państwie Członkowskim nabycia.
Tym niemniej, należy zastosować wyjątek w przypadku wyrobów tytoniowych. 
Zastosowanie powyższej zasady byłoby sprzeczne z polityką ochrony zdrowia 
zalecaną przez traktat, a w szczególności jego art. 152. Tym samym, zgodnie z tą 
polityką i w celu uwzględnienia konwencji ramowej Światowej Organizacji 
Zdrowia10, która zaleca „stosowanie polityki fiskalnej, a w razie potrzeby polityki 
cenowej, w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w celu ograniczenia konsumpcji 
tytoniu”, Komisja wnioskuje, by, za wyjątkiem wyrobów tytoniowych 
transportowanych faktycznie i osobiście przez osobę prywatną lub będących 
przedmiotem przepływu między osobami prywatnymi, i przeznaczonych na użytek 
własny odbiorcy będącego osobą prywatną, wszystkie inne sytuacje powodowały 
uiszczanie akcyzy w Państwie Członkowskim przeznaczenia. Tym samym, 
skuteczność środków wprowadzonych przez Państwa Członkowskie w celu 
dostosowania się do wniosków wymienionej umowy ramowej nie powinna być 
zagrożona faktem, że osoby prywatne mogą swobodnie nabywać wyroby tytoniowe w 

  
10 Konwencja przyjęta przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia z dnia 21 maja 2003 r. i 

podpisana przez Wspólnotę Europejską dnia 16 czerwca 2003 r.
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innym Państwie Członkowskim, które prowadzi politykę cen niższych niż te, które 
obowiązują w Państwie Członkowskim zamieszkania.

We wniosku art. 8 został uzupełniony drugim akapitem, który wyraźnie wskazuje, że 
zasada przyjęta w akapicie pierwszym stosuje się również do wyrobów innych niż 
wyroby tytoniowe, które są transportowane w imieniu osoby prywatnej.
Przepływ niehandlowy, o którym mowa w pkt 3.4.1.2.
W odniesieniu do przepływu niehandlowego, o którym mowa w powyższym pkt 
3.4.1.2., niektóre Państwa Członkowskie pragną stosować restrykcyjną interpretację 
zasady swobody przepływu wyrobów nabywanych przez osoby prywatne. Komisja 
wielokrotnie już przypominała, że przepisy art. 8 należy uznawać za mające wskazać 
sytuację przepływów dokonywanych w celach niehandlowych, a także, że w 
poszanowaniu wymienionej zasady rynku wewnętrznego możliwe jest dopuszczenie 
innych sytuacji. Jako przykład można podać niehandlowy przepływ wyrobów 
objętych akcyzą między osobami prywatnymi (przeprowadzka, prezenty…). W tym 
kontekście zawężająca interpretacja art. 8 prowadzi do uznania, że taki niehandlowy 
przepływ może zostać zwolniony z akcyzy w Państwie Członkowskim przeznaczenia 
tylko wówczas, gdy jest on faktycznie dokonywany przez osoby prywatne, dla 
których jest on przeznaczony. Taka interpretacja prowadząca do opodatkowania 
akcyzą przepływu, który przed wprowadzeniem rynku wewnętrznego był z niego 
zwolniony przy spełnieniu określonych warunków, jest całkowicie sprzeczna z 
zasadami rządzącymi rynkiem wewnętrznym.
We wniosku do art. 8 dodaje się trzeci akapit, który wskazuje, że zasada wskazana w 
ust. 1 tego artykułu stosuje się również wówczas, gdy wyroby są wysyłane przez jedną 
osobę prywatną innej osobie prywatnej bez pośredniego lub bezpośredniego 
świadczenia wzajemnego (głównie przypadek paczek z prezentami). Pozostałe 
sytuacje, o których mowa w powyższym pkt 3.4.1.2 są objęte drugim akapitem art. 8, 
gdyż w tych sytuacjach wyroby są transportowane w imieniu osoby trzeciej.
Wyroby na potrzeby inne niż użytek własny osób prywatnych
W przypadku pozostałych wyrobów objętych akcyzą, nabytych przez osoby prywatne 
i transportowanych przez nie osobiście lub w ich imieniu ale przeznaczonych na 
potrzeby inne niż ich własny użytek akcyza powinna zostać pobrana w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia. Obecnie dyrektywa nie przewiduje wyraźnie 
procedury, jaką mają zastosować osoby prywatne, które chcą zgodnie z prawem 
przeprowadzić tego typu operacje. Ponadto, możliwość zwrotu akcyzy uiszczonej już 
w Państwie Członkowskim nabycia wyrobów nie jest wyraźnie ustalona w 
dyrektywie. Aby sprecyzować reguły stosowane w tym zakresie należy wyraźnie 
przewidzieć, że akcyza staje się wymagalna w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia, określić płatnika i ustalić procedury, których ma on przestrzegać. W 
kwestii ustalenia płatnika logiczne jest, że powinna nim być osoba prywatna, która 
transportuje lub zleca transport wyrobów. W odniesieniu do stosowanych procedur 
tego typu, przepływ taki powinien być traktowany tak samo, jak przepływ, o którym 
mowa w art. 7.

We wniosku art. 7 ust. 1 zostaje uzupełniony drugim akapitem, który przewiduje, że za 
cel handlowy należy uważać wszelkie cele inne niż użytek własny osób prywatnych. 
Tym samym procedury, o których mowa w ust. 4 i 5 akapit drugi stosują się do 
przechowywania wyrobów nabytych przez osobę prywatną na potrzeby inne niż jej 
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użytek własny, a zwrot akcyzy w Państwie Członkowskim pochodzenia jest możliwy na 
mocy ust. 6.
Poziomy wzorcowe
Zapis w protokole dyrektywy przewiduje, że oprócz wprowadzenia określonych ilości 
wyrobów objętych akcyzą osoba prywatna powinna wykazać administracji, że wyroby 
te są rzeczywiście przeznaczone na jej własny użytek. Komisja nie uważa za 
wskazane, by powielać ten zapis w protokole nowego przepisu prawnego. W każdej 
sytuacji wprowadzenia wyrobów objętych akcyzą przez osobę prywatną do 
administracji należy ustalenie, po przeanalizowaniu co najmniej wszystkich kryteriów, 
o których mowa w art. 9 ust. 2, że wyroby te są przechowywane do celów 
handlowych. Ze względu na fakt, że takie określenie może zostać sądownie 
zakwestionowane, konieczne jest, by administracje opierały swoje decyzje na 
konkretnych dowodach, a nie na zwykłych przypuszczeniach. 
W konsekwencji, ponieważ zamiana obowiązku dostarczenia dowodu nie może być 
prawnie brana pod uwagę, utrzymanie poziomów wzorcowych zawartych w art. 9 ust. 
2 nie jest dłużej uzasadnione. Poziomy te nigdy nie mogą być stosowane same w 
sobie przez administrację w celu uzasadnienia, że przechowywanie wyrobów objętych 
akcyzą ma miejsce w celach handlowych. Ponadto, nigdy nie mogą być 
interpretowane jako progi „zwolnienia”, gdyż zarówno poniżej, jak i powyżej tych 
poziomów administracja kontrolna Państwa Członkowskiego chcąca orzec o 
handlowym charakterze wysyłki zawsze powinna dysponować konkretnymi 
dowodami pozwalającymi ustalić taki charakter.

Tym samym stosowanie poziomów wzorcowych jest zrozumiałe jedynie w kontekście 
instrukcji kontrolnych udzielanych przez administrację swoim urzędnikom, która 
może im zalecić, by procedurę kontrolowania osób prywatnych wszczynać począwszy 
od określonej ilości wyrobów. Jednakże zalecenie to należy wyłącznie do kompetencji 
Państw Członkowskich i nie powinno znajdować się w przepisach dyrektywy.
We wniosku nowe brzmienie art. 9 ust. 2 nie obejmuje już możliwości stosowania 
poziomów wzorcowych.
3.5. Artykuł 9
Art. 9 ust. 1 ponownie przypomina ogólną zasadę opodatkowania przywołaną już w 
art. 7 ust. 1 stanowiąc przy tym, że poza sytuacjami objętymi przez art. 7 i 8 
uiszczenie akcyzy ma miejsce w Państwie Członkowskim, w którym wyroby są 
przechowywane do celów handlowych, i że jest ona wymagalna od osoby 
przechowującej wyroby.
Art. 9 ust. 2 przedstawia kryteria, które co najmniej powinny być uwzględnione przy 
określaniu, że wyroby, o których mowa w art. 8 są przeznaczone do celów 
handlowych.

3.5.1. Rzeczowość art. 9 ust. 1
Napotkane trudności
Treść art. 9 ust. 1 jest identyczna z treścią art. 7 ust. 1, z tą różnicą, że ustanawia, iż 
akcyza jest należna od osoby przechowującej wyroby.
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Opinia
Jak już wskazano w pkt 3.2. należy usunąć fakt przewodni z art. 9 ust. 1, który 
powtarza fakt przewodni wskazany w art. 7. Ponieważ obecny art. 9 przewiduje, że 
osoba przechowująca wyroby jest płatnikiem w sytuacjach objętych tym artykułem, 
należy również uzupełnić art. 7 ust. 3 dodając akapit, który stanowi, że w przypadkach 
innych niż te, w których podatnik został wyraźnie określony, płatnikiem akcyzy jest 
osoba przechowująca wyroby. Dotyczy to w szczególności wyrobów 
przechowywanych przez osoby prywatne do celów innych, niż użytek własny, lub 
wyrobów przechowywanych przez podmiot gospodarczy lub organ podlegający prawu 
publicznemu, który nie zastosował się do przepisów proponowanego art. 7 ust. 5.
3.5.2. Kryteria pozwalające wskazać na cel handlowy
Napotkane trudności
Art. 9 ust. 2 określa całość dowodów, które powinny zostać co najmniej 
uwzględnione przy ustalaniu, czy towar nabyty przez osobę prywatną ma charakter 
handlowy i może być przedmiotem opodatkowania w Państwie Członkowskim 
przechowywania.

Głównym problemem jest kryterium dotyczące poziomów wzorcowych. Art. 9 ust. 2 
wskazuje jedynie na poziomy wzorcowe jako na element, który należy wziąć pod 
uwagę w całej procedurze mającej doprowadzić do ustalenia klasyfikacji podatkowej 
przepływu dokonanego przez osobę prywatną, ale „poziomy wzorcowe” często są 
uznawane za prawne granice, które pozwalają traktować przepływ dokonywany przez 
osoby prywatne w następujący sposób:

– poniżej poziomów wzorcowych: krajowa administracja powinna wykazać, że 
wyroby nabyte przez osoby prywatne mają przeznaczenie handlowe,

– powyżej poziomów handlowych: osoba prywatna powinna wykazać administracji 
kontrolującej, że wyroby te rzeczywiście są przeznaczone na jej użytek własny.

Zastosowanie takiej „zamiany obowiązku przedstawienia dowodu” jest uznawane 
przez wielu europejskich obywateli za sprzeczne z ogólnymi zasadami traktatu, co 
wynika z dużej liczby skarg otrzymywanych przez Komisję w tej sprawie. W oparciu 
o te skargi Komisja wszczęła postępowania o ustalenie przestępstwa wobec Państw 
Członkowskich, które stosowały „zamianę obowiązku przedstawienia dowodu”, 
prowadzące do zmiany podejścia danych Państw Członkowskich.

Opinia
Jak już wyjaśniono w pkt 3.4.2, Komisja uważa, że utrzymanie poziomów 
wzorcowych zawartych w art. 9 ust. 2 nie jest dłużej uzasadnione. Co do pozostałej 
treści, należy utrzymać aktualne brzmienie tego przepisu, za wyjątkiem zdania 
wprowadzającego. Zostało ono dostosowane do nowego brzmienia art. 8 ust. 1 i 4 i 
dotyczy obecnie wyrobów przeznaczonych do celów innych, niż użytek własny osób 
prywatnych, a nie wyrobów przeznaczonych do celów handlowych. Nowe 
sformułowanie przepisu powinno rozwiać ewentualne wątpliwości co do charakteru 
niektórych przypadków przechowywania wyrobów, które mimo iż nie mogą zostać 
zakwalifikowane jako „handlowe” nie są przeznaczone na użytek własny osoby 
prywatnej.
We wniosku, w art. 9 ust. 2 skreślony został akapit drugi, który przewidywał 
możliwość ustanowienia poziomów wzorcowych przez Państwa Członkowskie.
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3.5.3. Nietypowe sposoby transportu (art. 9 ust. 3)
Napotkane trudności
Podczas dyskusji prowadzonych na forum Rady Państwa Członkowskie wyraziły 
swój niepokój co do warunków bezpieczeństwa związanych z transportem olejów 
mineralnych, a także z faktem, że brak harmonizacji stawek akcyzy, szczególnie tych, 
które dotyczą olejów mineralnych może zachęcać osoby prywatne do nabywania 
wyrobów (szczególnie tych, które są używane do ogrzewania) w Państwie 
Członkowskim, które stosuje niższą stawkę, oraz do ich osobistego transportowania.

Dobrowolny wymóg w art. 9 ust. 3 powinien być uznawany za swobodę 
pozostawioną Państwom Członkowskim w przyjmowaniu przepisów podatkowych, 
które prowadzą do ogólnego zakazu transportu olejów mineralnych środkami 
transportu innymi niż te, które są do takiego transportu dopuszczone. Podsumowując:

– każdy „dozwolony” sposób transportu, w takim znaczeniu, że jest dokonywany w 
celu handlowym przez podmiot gospodarczy, jest objęty akcyzą w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia,

– każdy „nietypowy” sposób transportu, bez uszczerbku dla zastosowania kar 
ustalonych w zakresie bezpieczeństwa transportu, jest również objęty akcyzą w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia.

Tym samym, wymieniony przepis daje Państwom Członkowskim możliwość 
wyłączenia olejów mineralnych z zakresu stosowania art. 8.

Powoduje to, że w sektorze olejów mineralnych, a dokładniej olejów opałowych, 
osoby prywatne nie mają, w identycznych sytuacjach, takich samych swobód 
podatkowych, co swobody przyznane w przypadku innych wyrobów objętych akcyzą 
(uiszczanie akcyzy wyłącznie w Państwie Członkowskim pochodzenia). Ponadto, 
należy przeanalizować użycie instrumentu fiskalnego do uwzględnienia aspektów 
bezpieczeństwa transportu.

Opinia
Komisja nie jest przekonana o konieczności utrzymania przepisu uchylającego ogólną 
zasadę swobody przepływu stosowanego do przepływu dokonywanego przez osoby 
prywatne. O ile w dziedzinie transportu olejów mineralnych mogą wystąpić problemy 
związane z bezpieczeństwem, o tyle zastosowanie przepisu uchylającego wspomnianą 
zasadę nie może stanowić zadowalającej odpowiedzi prawnej na takie problemy.

Wprowadzenie przepisów, których jedynym celem jest zniechęcenie do transportu 
olejów mineralnych przez osoby prywatne nie jest uzasadnione z punktu widzenia 
fiskusa. W konsekwencji zasada opodatkowania przewidująca, że przypadku 
wyrobów objętych akcyzą i transportowanych przez osoby prywatne akcyza jest 
płatna wyłącznie w Państwie Członkowskim nabycia powinna być w pełni stosowana 
do olejów mineralnych. Fakt, że ustawodawstwo krajowe lub wspólnotowe uzależnia 
transport olejów mineralnych od przestrzegania niezwykle rygorystycznych zasad 
bezpieczeństwa powinnien być traktowany odrębnie od zasady opodatkowania, którą 
taki przepływ miałby zostać objęty. Jeżeli takie normy nie byłyby przestrzegane 
należy stwierdzić naruszenie przepisów, ale stwierdzenie to nie powinno mieć 
żadnego związku z podatkiem akcyzowym.
We wniosku obecny art. 9 ust. 3 został skreślony.
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3.6. Artykuł 10
Art. 10 ustanawia zasadę, według której w przypadku sprzedaży na odległość podatek 
akcyzowy jest należy w Państwie Członkowskim przeznaczenia.
Procedura uiszczana akcyzy przewidziana w tym artykule przewiduje, że podatek 
akcyzowy powinien zostać uiszczony przez sprzedawcę lub też przez jego 
przedstawiciela podatkowego.

Istnieją zatem dwie odrębne procedury uiszczania podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia: pierwsza dotyczy płatności dokonywanej przez 
samego sprzedawcę, a druga dotyczy płatności dokonywanej przez przedstawiciela 
podatkowego sprzedawcy.

Państwo Członkowskie, w którym sprzedawca ma siedzibę powinno upewnić się, że 
przestrzega on (osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego) 
następujących przepisów:
– gwarantuje uiszczenie podatku akcyzowego zgodnie z warunkami określonymi 

przez Państwo Członkowskie przeznaczenia przed wysłaniem wyrobów,
– zapewnia uiszczenie podatku akcyzowego po przybyciu wyrobów,

– prowadzi księgowość dostaw.
3.6.1. Przepływ skierowany wyłącznie do osób prywatnych
Napotkane trudności
Treść art. 10 nie pozwala stwierdzić, że dotyczy on wyłącznie przepływu z 
przeznaczeniem dla osób prywatnych. Ponadto rozróżnienie między art. 7 i art. 10 nie 
jest jasne. Jedyna różnica w brzmieniu obydwu artykułów polega na tym, że w art. 10 
koszty transportu są ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez sprzedawcę lub też 
w jego imieniu. Jednak sytuacja ta występuje również w art. 7.

Opinia
Brzmienie art. 10 nie określa w jasny sposób przepływu, którego dotyczy. Zamiar 
legislatora, czyli wprowadzenie procedur, jakie należy zastosować do sprzedaży 
dokonywanej przez sprzedawcę zagranicznego z przeznaczeniem dla osoby prywatnej 
mającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim nie jest wystarczająco 
uwidoczniony.

We wniosku art. 10 ust. 1 wyraźnie dotyczy sprzedaży z przeznaczeniem dla osoby 
prywatnej, dokonywanej przez sprzedawcę, który bezpośrednio lub pośrednio 
pokrywa koszty transportu wyrobów.
3.6.2. Formalności nałożone na sprzedawcę
Napotkane trudności
Podmioty na ogół uznają, że obecna procedura jest mało zadowalająca. Napotykają 
one następujące zasadnicze trudności:
– Brak harmonizacji obowiązujących procedur. Każde Państwo Członkowskie 

suwerennie decyduje o procedurach związanych ze złożeniem gwarancji i z 
uiszczaniem akcyzy. Sprzedawcy mają trudności z dostosowaniem się do zasad, 
które w każdym Państwie Członkowskim są inne.
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– Trudność w przestrzeganiu procedury dotyczącej składania gwarancji przed 
wysłaniem wyrobów. Przestrzeganie tej procedury powoduje, że sprzedawca 
fizycznie udaje się do Państwa Członkowskiego przeznaczenia przed wysłaniem 
wyrobów.

Dyrektywa przewiduje, że Państwa Członkowskie mają możliwość wymagania 
uiszczenia akcyzy przez przedstawiciela podatkowego, ale nie określa formalności, 
jakich powinien dopełnić ten przedstawiciel. Tym samym, ich ustalenie należy do 
Państw Członkowskich. W praktyce procedury wprowadzone przez Państwa 
Członkowskie różnią się między sobą w zasadniczy sposób, co dodatkowo potęguje 
dezorientację wśród podmiotów.

Większość Państw Członkowskich wybrała procedurę, która przewiduje uiszczanie 
akcyzy przez przedstawiciela podatkowego. W odróżnieniu od sprzedawcy jest to 
osoba mająca siedzibę w Państwie Członkowskim przeznaczenia, a tym samym 
podlega przepisom podatkowym obowiązującym w tym Państwie Członkowskim.

Jednakże wybór ten nie jest uznawany za zadowalający przez podmioty gospodarcze. 
Skorzystanie z usług przedstawiciela podatkowego stanowi dla sprzedawców 
dodatkowe obciążenie finansowe, które jest oceniane jako nieproporcjonalnie wysokie 
do wysokości realizowanej sprzedaży.

Opinia
W przypadku gdy Państwo Członkowskie wymaga wskazania przedstawiciela 
podatkowego, na przedstawicielu tym spoczywają liczne obowiązki. W niektórych 
Państwach Członkowskich przedstawiciel podatkowy musi zostać zatwiedzony przez 
administrację, a czasami jest zobowiązany do uiszczenia kaucji.
Ponadto samo pojęcie przedstawiciela podatkowego jest różnie rozumiane w 
poszczególnych Państwach Członkowskich, gdyż inne są jego konkretne obowiązki. 
Nie należy również zapominać o kosztach jakie dla podmiotu gospodarczego 
wynikają ze wskazania przedstawiciela podatkowego. Istotnie, przedstawiciel 
przyjmuje obowiązki i odpowiedzialność sprzedawcy zagranicznego w zamian za 
wynagrodzenie.
Wszystkie te trudności są często poczytywane za bardzo istotne obciążenia, 
szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i z tego powodu konieczne jest 
uproszczenie obecnej procedury.

Przykładem może być projekt pilotażowy wprowadzony przez Francję i Belgię, w 
ramach którego nie ma już wymogu korzystania z usług przedstawiciela handlowego. 
Obydwa Państwa Członkowskie wprowadziły procedurę, która ułatwiając procedury 
uiszczania akcyzy w miejscu przeznaczenia, umożliwia administracjom tych państw 
sprawowanie lepszej kontroli na dokonywanym przepływem. Procedury te zezwalają 
sprzedawcom zagranicznym na złożenie, w odniesieniu do dokonywanego przez nich 
przepływu, gwarancji w centralnym urzędzie tego Państwa Członkowskiego. Płatność 
akcyzy następuje w oparciu o informacje wymieniane między Państwami 
Członkowskimi pochodzenia i przeznaczenia.
Art. 10 ust. 3 wniosku przedstawia całość procedur upraszczających wprowadzonych 
w ramach projektu pilotażowego w Belgii i we Francji. Ponadto uproszczono 
brzmienie tego artykułu. Obecne ust. 1 i 2 zostały scalone w jeden ustęp. Nowy ustęp 
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2 określa moment, w którym akcyza staje się wymagalna. Ponadto w ust. 5 skreśla się 
słowa “w poszanowaniu prawa wspólnotowego” i „zgodnych z Traktatem”.
3.6.3. Brak administracyjnego dokumentu towarzyszącego
Napotkane trudności
Inna zasadnicza trudność dotycząca procedury wprowadzonej w art. 7 polega na tym, 
że nie wymaga się żadnego dokumentu towarzyszącego, gdyż Rada uznała, że 
formalności związane ze sprawdzeniem tego dokumentu nie powinny obciążać osób 
prywatnych.

W praktyce Państwa Członkowskie nie popierają rozwiązania, w którym wyroby 
przeznaczone do celów handlowych przepływają bez dokumentu administracyjnego. 
Brak tego dokumentu utrudnia kontrolę prawidłowości lub nieprawidłowości 
przepływu.

Opinia
Ponieważ nowa procedura stosowana do sprzedaży na odległość (patrz pkt 3.6.2.) 
zobowiązuje sprzedawcę do podania na dokumentach handlowych towarzyszących 
wysyłce wyrobów informacji o zezwoleniu udzielonym zarówno przez Państwo 
Członkowskie pochodzenia, jak i przeznaczenia (złożenie scentralizowanej 
gwarancji), kontrola prawidłowości przepływu może zostać z łatwością 
przeprowadzona.
3.6.4. Transport w imieniu osoby prywatnej
Napotkane trudności
Art. 10 nie odnosi się w wyraźny sposób do przepływu wyrobów nabywanych i 
transportowanych w ich imieniu w sytuacji, gdy ten transport nie jest przedmiotem 
jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej interwencji sprzedawcy. Tym samym, 
zasada uiszczania akcyzy w miejscu przeznaczenia, przewidziana w art. 10, nie jest 
wyraźnie wskazana.

Niektóre podmioty wywnioskowały z tej pozornej „luki prawnej”, że taki przepływ 
wymaga uiszczenia akcyzy wyłącznie w Państwie Członkowskim nabycia. 
Tymczasem taki wniosek jest sprzeczny z art. 8, które płatność podatku akcyzowego 
w Państwie Członkowskim nabycia zastrzegają dla wyrobów objętych akcyzą 
nabytych przez osoby prywatne, na ich własny użytek, i transportowanych przez nie 
osobiście.
Opinia
Liberalizacja przepływu dokonywanego przez lub w imieniu osób prywatnych 
pozwala na zadowalające rozwiązanie tego problemu. Należy odnotować, że wyroby 
tytoniowe są wyłączone z tej liberalizacji z powodów przedstawionych w pkt 3.4.2. 
„Wyroby transportowane w imieniu osób prywatnych”.
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4. WNIOSKI

Od czasu utworzenia rynku wewnętrznego, a zatem od wejścia w życie przepisów art. 
7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG upłynęło 10 lat. O ile przepływ wewnątrzwspólnotowy 
objęty tymi przepisami stanowi jedynie niewielką część wewnątrzwspólnotowego 
przepływu wyrobów objętych akcyzą, o tyle należy podkreślić, że dotyczą one 
głównie osób prywatnych, a także niewielkich podmiotów gospodarczych, które nie 
dysponują znaczącą infrastrukturą handlową, ani środkami finansowymi.
Tymczasem podmioty te, szczególnie świadome możliwości oferowanych przez 
wewnętrzny rynek, napotykają trudności, o czym świadczą przedstawione w pkt 4 
problemy związane z dostosowaniem się do procedur wykonawczych określonych w 
art. 7 - 10, czy wręcz ze zrozumieniem zasadności niektórych zasad opodatkowania 
ustalonych na ich podstawie.

Istotnie, należy stwierdzić, że obecne brzmienie art. 7 - 10 umożliwiło wprowadzenie 
interpretacji krajowych, które w poszczególnych Państwach Członkowskich 
spowodowały bardziej liberalną lub, wręcz odwrotnie, bardziej restrykcyjną 
interpretację wymienionych artykułów. Komisja uznaje, że ta sytuacja nie tylko 
przyczynia się do mogącego mieć miejsce braku czytelności tych artykułów, ale 
również do ochronnej reakcji niektórych Państw Członkowskich, które w celu 
ochrony swoich interesów budżetowych starają się maksymalnie ograniczyć zasięg 
swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym.

Nawet jeżeli docelowo możliwe jest osiągnięcie, poprzez orzecznictwo Trybunału, 
wspólnej interpretacji art. 7 - 10, Komisja uznaje, że do ustawodawcy, czyli do Rady 
należy podjęcie niezbędnych działań. W tym celu opracowano wniosek legislacyjny 
(patrz „wniosek dotyczący dyrektywy” przedstawiony w załączniku do niniejszego 
sprawozdania). Wniosek ten opiera się na tych samych zasadach, co będące podstawą 
obecnie obowiązujących artykułów, czyli:

– konieczność uiszczenia akcyzy w Państwie Członkowskim przeznaczenia, gdy 
wyroby objęte akcyzą mają przeznaczenie handlowe,

– zasady ogólne rynku wewnętrznego, według których przepływy niehandlowe 
dokonywane przez osoby prywatne są objęte podatkiem akcyzowym uiszczanym 
wyłącznie w Państwie Członkowskim nabycia. 

Obok wspomnianego wniosku legislacyjnego Komisja uznaje, że aby uwzględnić 
problemy związane ze zwrotem wspomniane w art. 4 należy zmienić rozporządzenie 
EWG nr 3649/92. Odnośny wniosek również dołączono do niniejszego sprawozdania.
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ZAŁĄCZNIK

Artykuły 7 - 10 dyrektywy 92/12/EWG

Artykuł 7
1. W przypadku dopuszczenia do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym, przechowywanych do celów handlowych w innym Państwie 
Członkowskim, podatek akcyzowy jest nakładany w Państwie Członkowskim, w którym te 
wyroby są przechowywane.
2. W tym celu, bez uszczerbku dla art. 6, w przypadku, gdy wyroby dopuszczone już do 
konsumpcji określonej w art. 6 w jednym Państwie Członkowskim, są dostarczane, 
przeznaczone do dostawy w innym Państwie Członkowskim, lub przeznaczone w innym 
Państwie Członkowskim na użytek podmiotu gospodarczego prowadzącego samodzielną 
działalność gospodarczą lub na użytek organu podlegającemu prawu publicznemu, podatek 
akcyzowy staje się wymagalny w tym drugim Państwie Członkowskim.
3. W zależności od przypadku, podatek jest należny od osoby dokonującej dostawy lub 
przechowującej wyroby przeznaczone do dostawy lub od osoby otrzymującej wyroby do 
użytku w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym wyroby były już dopuszczone do 
konsumpcji lub od danego podmiotu gospodarczego lub organu podlegającego prawu 
publicznemu.

4. Wyroby określone w ust. 1 przepływają między terytoriami różnych Państw 
Członkowskich na podstawie dokumentu towarzyszącego wymieniającego główne dane z 
dokumentu określonego w art. 18 ust. 1. Formę i treść tego dokumentu ustala się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 24 niniejszej dyrektywy.

5. Osoba, podmiot gospodarczy lub organ określone w ust. 3 muszą spełniać następujące 
wymagania:

a) przed wysłaniem towarów, złożyć deklarację dla władz podatkowych Państwa 
Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku 
akcyzowego,

b) zapłacić podatek akcyzowy Państwa Członkowskiego przeznaczenia zgodnie z 
procedurą przewidzianą przez to Państwo Członkowskie,

c) wyrazić zgodę na wszelkie kontrole umożliwiające władzom administracyjnym 
Państwa Członkowskiego przeznaczenia potwierdzenie, że towary faktycznie 
dotarły do miejsca przeznaczenia i że podatek akcyzowy, którym podlegają 
został zapłacony.

6. Podatek akcyzowy uiszczony w pierwszym Państwie Członkowskim, określonym w ust. 1, 
zostaje zwrócony zgodnie z art. 22 ust. 3.
7. Jeżeli wyroby objęte podatkiem akcyzowym dopuszczone już do konsumpcji w jednym 
Państwie Członkowskim są dostarczane do innego miejsca przeznaczenia w tym samym 
Państwie Członkowskim przez terytorium innego Państwa Członkowskiego, przy 
wykorzystaniu właściwej trasy, konieczne jest zastosowanie dokumentu towarzyszącego 
wskazanego w ust. 4.

8. W przypadkach określonych w art. 7 stosują się następujące przepisy:
a) przed wysłaniem towarów nadawca musi złożyć deklarację dla władz 

podatkowych właściwych dla miejsca wyjazdu w zakresie kontroli podatku 
akcyzowego,
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b) odbiorca musi potwierdzić odbiór towarów zgodnie z przepisami ustalonymi 
przez władze podatkowe właściwe dla miejsca przeznaczenia w zakresie 
kontroli podatku akcyzowego,

c) nadawca i odbiorca muszą wyrazić zgodę na wszelkie kontrole umożliwiające 
ich odpowiednim władzom podatkowym upewnić się że towary zostały 
odebrane.

9. W przypadku, gdy wyroby podlegające akcyzie podlegają częstemu i regularnemu 
przepływowi w warunkach określonych w ust. 7 Państwa Członkowskie powinny zezwolić, 
za pośrednictwem porozumień dwustronnych, na stosowanie procedury uproszczonej w 
odstępstwie od ust. 7 i 8.

Artykuł 8
W stosunku do wyrobów nabytych przez osoby prywatne na ich własny użytek i przez nie 
transportowanych, zasada rządząca rynkiem wewnętrznym ustanawia, że podatek akcyzowy 
jest pobierany w Państwie Członkowskim, w którym zostały one nabyte.

Artykuł 9
1. Bez uszczerbku dla art. 6, 7 i 8, podatek akcyzowy staje się wymagalny w przypadku, gdy 
wyroby dopuszczone do konsumpcji w Państwie Członkowskim są przechowywane do celów 
handlowych w innym Państwie Członkowskim.
W takim przypadku podatek jest należny w Państwie Członkowskim, na którego terytorium 
wyroby znajdują się i staje się wymagalny od posiadacza wyrobów.
2. W celu ustalenia, że wyroby określone w art. 8 są przeznaczone do celów handlowych, 
Państwa Członkowskie muszą wziąć pod uwagę między innymi:
– status handlowy składującego wyroby i przyczyny ich składowania,

– miejsce gdzie wyroby są umieszczone lub, w razie potrzeby, sposób transportu,
– każdy dokument odnoszący się do wyrobów,

– rodzaj wyrobów,
– ilość wyrobów.

W celu zastosowania akapitu pierwszego tiret piąte, Państwa Członkowskie mogą ustalić 
wzorcowe poziomy wyłącznie jako formę dowodu. Te poziomy wzorcowe nie mogą być 
niższe niż:
a) Wyroby tytoniowe
– papierosy 800 sztuk
– cygaretki 400 sztuk (cygara ważące nie więcej niż 3 g każde) 

– cygara 200 sztuk
– tytoń 1,0 kg

b) Wyroby alkoholowe
– napoje alkoholowe 10 l

– produkty pośrednie 20 l
– wina 90 l (włączając maksymalnie 60 l win musujących) 

– piwa 110 l
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Do dnia 30 czerwca 1997 r. Irlandia jest upoważniona do stosowania poziomów wzorcowych, 
które nie mogą być niższe niż 45 l dla wina (włączając maksymalnie 30 l win musujących) i 
55 litrów dla piwa.

3. Państwa Członkowskie mogą także ustalić, że podatek akcyzowy będzie nakładany w 
Państwie Członkowskim konsumpcji na zakup olejów mineralnych już dopuszczonych do 
konsumpcji w innym Państwie Członkowskim, jeżeli takie produkty są transportowane przy 
użyciu nietypowych środków transportu przez osoby prywatne lub w ich imieniu. Nietypowy 
transport oznacza transport paliw innymi środkami niż w zbiornikach paliwowych pojazdów 
lub w stosownych pojemnikach zapasowych oraz transport płynnych wyrobów grzewczych 
inaczej niż za pomocą cystern używanych przez podmioty gospodarcze zajmujące się tym 
zawodowo.

Artykuł 10
1. Produkty objęte podatkiem akcyzowym nabyte przez osoby, które nie są uprawnionymi 
właścicielami składu podatkowego lub zarejestrowanymi lub nie zarejestrowanymi
podmiotami gospodarczymi i wysyłane lub transportowane bezpośrednio lub pośrednio przez 
sprzedawcę lub w jego imieniu są objęte podatkiem akcyzowym w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia. Dla celów niniejszego artykułu, „Państwo Członkowskie przeznaczenia” 
oznacza Państwo Członkowskie, do którego dociera wysyłka lub transport.
2. W tym celu, dostawa wyrobów objętych podatkiem akcyzowym już dopuszczonych do 
konsumpcji w danym Państwie Członkowskim i tym samym dającym podstawę do wysyłki 
lub transportu tych wyrobów do jednej z osób wymienionych w ust. 1 mającej swoją siedzibę 
w innym Państwie Członkowskim, która jest wysłana lub transportowana bezpośrednio lub 
pośrednio przez sprzedawcę lub w jego imieniu, spowoduje ściągalność podatku akcyzowego 
na te wyroby w Państwie Członkowskim przeznaczenia.
3. Podatek akcyzowy Państwa Członkowskiego przeznaczenia obciąża sprzedawcę w 
momencie dostawy. Jednakże Państwa Członkowskie mogą przyjąć przepisy przewidujące, że 
podatek akcyzowy jest płatny przez przedstawiciela podatkowego, innego niż odbiorca 
wyrobów. Taki przedstawiciel podatkowy musi zostać ustanowiony w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia i zatwierdzony przez władze podatkowe tego Państwa 
Członkowskiego.
Państwo Członkowskie, w którym sprzedawca ma swoją siedzibę, musi upewnić się, że 
spełnia on następujące wymagania:
– gwarantuje uiszczenie podatku akcyzowego zgodnie z warunkami określonymi przez 

Państwo Członkowskie przeznaczenia przed wysłaniem wyrobów oraz zapewnia jego 
uiszczenie po przybyciu wyrobów,

– prowadzi księgowość dostaw.
4. W przypadku określonym w ust. 2, podatek akcyzowy uiszczony w pierwszym Państwie 
Członkowskim zostaje zwrócony zgodnie z art. 22 ust. 4.
5. W poszanowaniu prawa wspólnotowego Państwa Członkowskie mogą ustanowić 
szczegółowe zasady stosowania niniejszego przepisu w stosunku wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym będących przedmiotem przepisów krajowych dotyczących dystrybucji 
zgodnych z Traktatem.
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UZASADNIENIE
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie zastosowania artykułów 7-10 dyrektywy 92/12/EWG11 wskazał na 
konieczność wyjaśnienia niektórych przepisów tych artykułów i umożliwienia 
jednoznacznego rozumienia reguł opodatkowania i procedur ustalonych w tych artykułach.

W konsekwencji Komisja proponuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących 
wyrobów dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich i 
transportowanych do innego Państwa Członkowskiego. Wprowadzane zmiany uwzględniają 
te same zasady, które brano pod uwagę przyjmując dyrektywę 92/12/EWG, czyli: 

– konieczność uiszczania akcyzy w Państwie Członkowskim przeznaczenia, jeżeli wyroby 
objęte podatkiem akcyzowym są przedmiotem przepływu w celu handlowym,

– ogólne zasady rynku, według których przepływ nie mający celu handlowego i realizowany 
przez osoby prywatne jest wymaga uiszczenia podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim nabycia.

KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEPISÓW

Artykuł 1 – Zmiana dyrektywy 92/12/EWG
1) Zmiana w art. 7
a) Zmiana w art. 7 ust. 1
Proponowany pierwszy akapit przedstawia zasadę ustaloną w obecnym tekście art. 7, który 
stanowi, że gdy wyroby dopuszczone już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich 
są przechowywane do celów handlowych w innym Państwie Członkowskim to podatek 
akcyzowy jest nakładany w Państwie Członkowskim, w którym te wyroby są 
przechowywane. Uproszczeniu ulega brzmienie tego akapitu.

Dodany zostaje akapit drugi, który precyzuje, że za cele handlowe uznawane są wszelkie cele 
inne niż potrzeby własne osób prywatnych. Również procedury wskazane w ust. 4 i 5 akapit 
drugi zostają wyraźnie określone jako stosujące się do przechowywania produktów nabytych 
w Państwie Członkowskim pochodzenia w celach innych niż potrzeby własne, a zwrot akcyzy 
w Państwie Członkowskim pochodzenia zostaje wyraźnie określony jako możliwy na 
podstawie przepisów ust. 6. Obecnie dyrektywa nie przewiduje w sposób wyraźny procedury, 
jaką powinny zastosować osoby prywatne, które pełnoprawnie chcą przeprowadzić takie 
operacje. W kwestii wskazania płatnika logiczne jest, że powinna to być osoba, która 
transportuje lub zleca transport wyrobów. Procedury odpowiadają działaniom, które należy 
przeprowadzić tak, jak działania wskazane w art. 7.

Zasada ustalona w akapicie pierwszym w pełni stosuje się do produktów objętych podatkiem 
akcyzowym, które sprzedawane są podczas podróży wewnątrzwspólnotowych, chyba iż, jak 
przewiduje to Komunikat Komisji nr 99/0812, wyroby przechowywane są na pokładzie statku 
lub samolotu wykonującego rejs lub przelot między dwoma Państwami Członkowskimi, ale 

  
11 Dyrektywa Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących 

wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76 
z 23.3.1992, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 z 14 kwietnia 2003 r. 
(Dz.U L 122 z 16.5.2003, str. 36).

12 Komunikat Komisji dotyczący reguł z zakresu VAT i akcyzy stosowanych od 1 lipca 1999 r. do 
sprzedaży produktów na pokładzie promów lub samolotów lub na lotniskach pasażerskich na obszarze 
Unii Europejskiej - 1999/C 99/08 (Dz.U. C 99 z 10.4.1999, str. 20).
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nie udostępnione do sprzedaży, gdy statek lub samolot znajduje się na terenie jednego z tych 
dwóch Państw Członkowskich. W tej ostatniej sytuacji wyroby nie są uznawane za 
przechowywane w celu handlowym w tym Państwie Członkowskim. Aby wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości co do istnienia tej możliwości należy wyraźnie przedstawić ją w dyrektywie. W 
tym celu do ust. 1 dodany zostaje akapit trzeci, który precyzuje, że wyroby przechowywane 
na pokładzie statku lub samolotu wykonującego rejs lub przelot między dwoma Państwami 
Członkowskimi, ale nie udostępnione do sprzedaży, gdy statek lub samolot znajduje się na 
terenie jednego z Państw Członkowskich nie są uznawane za przechowywane do celów 
handlowych w tym Państwie Członkowskim.

b) Zmiana w art. 7 ust. 2
Skreśla się art. 7 ust. 2, który powtarza przepisy ustanowione w ust. 1 i 3.

c) Zmiana w art. 7 ust. 3-9
Obecne brzmienie ust. 3 daje Państwom Członkowskim dużą swobodę we wskazywaniu 
osób, które mogą zostać zobowiązane do uiszczenia podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia. Swoboda ta niektórym Państwom przysparza trudności. 
Istotnie, wyrażenie „w zależności od przypadku” nie ustanawia żadnego kryterium 
pozwalającego określić, czy podatek akcyzowy ma zostać uiszczony przez nadawcę, przez 
odbiorcę, czy też ewentualnie przez jeszcze inną osobę (np. przez przewoźnika).
Proponowany ust. 3 wyraźnie rozróżnia dwie sytuacje przechowywania wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym w celu handlowym w Państwie Członkowskim innym niż państwo, w 
którym dopuszczono je do konsumpcji oraz jednoznacznie definiuje płatników podatku 
akcyzowego w każdej z tych sytuacji. Ponadto płatnicy są zobowiązani do dopełnienia 
formalności określonych w ust. 5. W celu usunięcia trudności związanych z formalnościami, 
których należy dopełnić w państwie przeznaczenia, płatnikiem powinna być osoba, która 
będzie miała najlepsze warunki do dopełnienia tych formalności.

Sytuacja rozpatrywana w ust. 3 akapit pierwszy dotyczy wyrobów przechowywanych na 
terytorium innego Państwa Członkowskiego przez podmiot gospodarczy niemający siedziby 
w tym Państwie Członkowskim z przeznaczeniem na sprzedaż. Chodzi tu o wyroby, które w 
chwili przywozu na terytorium innego Państwa Członkowskiego nie były jeszcze 
przedmiotem transakcji handlowej. W takim przypadku dany podmiot niemający siedziby jest 
wskazany jako płatnik podatku akcyzowego.

Sytuacja przyjęta w ust. 3 akapit drugi dotyczy wyrobów, które na terenie innego Państwa 
Członkowskiego przeznaczone są na użytek podmiotu gospodarczego lub organu 
podlegającego prawu powszechnemu. W takiej sytuacji ogólnie stosowaną zasadą jest, że 
podatek akcyzowy jest należny od odbiorcy (podmiot gospodarczy lub organ podlegający 
prawu publicznemu, na potrzeby którego przeznaczone są wyroby) mającego siedzibę w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia. W takiej sytuacji zagraniczny sprzedawca, który 
wyrazi zamiar uiszczenia podatku akcyzowego w państwie przeznaczenia (np. dlatego, że 
regularnie dokonuje dostaw w systemie „opłat uiszczonych” z przeznaczeniem dla tego 
Państwa Członkowskiego) będzie miał możliwość zostania płatnikiem w miejsce odbiorcy 
wyrobów (możliwość przewidziana w art. 3 akapit trzeci).

W wyniku skreślenia faktu, który generuje podatek akcyzowy i jest obecnie przewidziany w 
art. 9, do art. 7 ust. 3 należy dodać czwarty akapit stanowiący, że w przypadkach innych niż 
te, o których mowa w ust. 3 akapit 1–3, akcyza jest należna od osoby, która przechowuje 
wyroby do celów handlowych. Przepis ten zastępuje skreślony akapit drugi w art. 9 ust. 1 
(patrz poniżej, komentarze do punktu 3 a)).



PL 37 PL

Ostatnia zmiana w ust. 3 dotyczy pojęcia „podmiotu prowadzącego samodzielną działalność 
gospodarczą”. Proponowane jest zastąpienie tego pojęcia terminem „podmiotu 
gospodarczego”, gdyż podmiotami objętymi tym przepisem są wszystkie podmioty 
gospodarcze. Tym samym wystarczające jest pojęcie „podmiotu gospodarczego”.
W ust. 4 dodaje się słowa „za wyjątkiem wyrobów, w odniesieniu do których podmiot 
gospodarczy niemający siedziby jest określony jako płatnik akcyzy”. W konsekwencji 
uproszczony dokument towarzyszący określony w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 
3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r.13 nie powinien być już stosowany w takich sytuacjach. 
Dokument ten zostaje zastąpiony procedurą dotyczącą „sprzedaży na odległość” przewidzianą 
w art. 10 ust. 3, który upraszczając procedury płatności podatku akcyzowego w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia pozwala jednocześnie administracji danych Państw 
Członkowskich na sprawowanie większej kontroli nad realizowanym przepływem.
Ustęp 5 przewiduje obowiązki płatników podatku akcyzowego wskazanych w ust. 3. Nowy 
pierwszy akapit przewiduje, że formalności do wypełnienia przez podmiot gospodarczy 
niemający siedziby w Państwie Członkowskim przeznaczenia są takie same jak w przypadku 
„sprzedaży na odległość”, które przewidziano w art. 10 ust. 3. Akapit drugi przejmuje 
formalności obecnie przewidziane w ust. 5 przy jednoczesnym wskazaniu, w zdaniu 
wprowadzającym, że odtąd przepisy te stosują się wyłącznie do sytuacji wskazanych w ust. 3 
akapit drugi i czwarty.

Zmiany w ust. 6, 7 i 8 są czysto formalne.
Obecnie ust. 9 zezwala Państwom Członkowskim na ustanawianie procedur uproszczonych w 
ramach umów dwustronnych w przypadku, gdy wyroby objęte podatkiem akcyzowym są 
często transportowane z jednego miejsca w Państwie Członkowskim do drugiego miejsca w 
tym samym Państwie Członkowskim przez terytorium innego Państwa Członkowskiego. 
Ponieważ procedury uproszczone nie mają żadnego wpływu na ogólną zasadę opodatkowania 
wskazaną w ust. 1, zmienione zostaje brzmienie ust. 9, który odtąd przewiduje stosowanie 
procedury uproszczonej za pośrednictwem zwykłych porozumień administracyjnych. Przepis 
ten powinien ułatwić zawieranie dwustronnych porozumień między Państwami 
Członkowskimi.

2) Zmiany w art. 8
Obecnie art. 8 składa się tylko z jednego akapitu. Wniosek obejmuje zmianę tego akapitu i 
dodanie dwóch nowych akapitów.
Proponowany akapit pierwszy przejmuje zasadę wskazaną w obecnej wersji art. 8. Tym 
niemniej słowa „zasada rządząca rynkiem wewnętrznym ustanawia, że” zostają skreślone, 
gdyż odniesienie do zasady ogólnej płynącej bezpośrednio z samego traktatu jest zbędne.

Obecne brzmienie art. 8 dotyczy wyłącznie sytuacji, w której transport jest wykonywany 
osobiście przez nabywcę wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. Komisja uznaje, że takie 
ogólne ograniczenie zasady rządzącej rynkiem wewnętrznym jest nieuzasadnione. W 
konsekwencji, na wzór zasady odnoszącej się do podatku VAT, wszelki przepływ wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby własne osoby prywatnej i dokonywany przez tę osobę lub w jej 
imieniu, ze względu na jego niehandlowy charakter, podlega opodatkowaniu w Państwie 
Członkowskim nabycia. Proponowany akapit drugi wyraźnie ustala, że przepis z akapitu 
pierwszego stosuje się również do wyrobów transportowanych przez osoby trzecie w imieniu 
osoby prywatnej, za wyjątkiem wyrobów tytoniowych. Pełne zastosowanie wymienionej 

  
13 Dz.U. L 369 z 18.12.1992, str. 17.
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zasady wobec tych produktów byłoby sprzeczne z polityką ochrony zdrowia zalecaną przez 
traktat, a w szczególności z jego art. 152, oraz przez konwencję ramową Światowej 
Organizacji Zdrowia dotyczącą walki z paleniem tytoniu14, która zaleca „stosowanie polityki 
fiskalnej, a w razie potrzeby polityki cenowej, w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w celu 
ograniczenia konsumpcji tytoniu”. W odniesieniu do wyrobów tytoniowych wynika stąd, że 
podatek akcyzowy będzie uiszczany w Państwie Członkowskim przeznaczenia, tak jak 
obecnie, w przypadku wyrobów tytoniowych kupowanych od sprzedawcy zagranicznego i 
transportowanych w imieniu osoby prywatnej.
Akapit trzeci precyzuje, że opodatkowanie w Państwie Członkowskim nabycia stosowane jest 
również do wyrobów wysyłanych przez osobę prywatną innej osobie prywatnej bez 
bezpośredniego lub pośredniego świadczenia wzajemnego (przypadek głównie paczek z 
prezentami). Takie uściślenie wydaje się niezbędne do wyeliminowania wszelkich 
wątpliwości co do traktowania takiego przepływu o charakterze niehandlowym.

3) Zmiany w art. 9
a) Zmiana w art. 9 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 9 ust. 1 akapit pierwszy stanowi, że podatek akcyzowy staje się wymagalny w 
przypadku, gdy wyroby dopuszczone do konsumpcji w Państwie Członkowskim są 
przechowywane w celu handlowym w innym Państwie Członkowskim, w okolicznościach 
innych niż przewidziane w art. 6, 7 i 8. Proponuje się skreślenie tego przepisu, który jedynie 
powtarza fakt przewodni wskazany już art. 7 ust. 1 z tą tylko różnicą, że płatnik akcyzy jest 
przechowującym wyroby w miejsce płatników akcyzy wskazanych w sytuacjach określonych 
w art. 7. Aby objąć sytuacje, które są obecnie określone w art. 9, uzupełniono art. 7 ust. 3 
dodając akapit stanowiący, że przypadkach innych niż te, w których płatnik jest wyraźnie 
określony, przechowujący wyroby jest płatnikiem akcyzy. Może to dotyczyć wyrobów 
przechowywanych przez osoby prywatne na potrzeby inne niż potrzeby własne lub wyrobów 
przechowywanych przez podmiot gospodarczy lub przez organ podlegający prawu 
publicznemu, który nie zastosował się do przepisów proponowanego art. 7 ust. 5.

b) Zmiana w art. 9 ust. 2
W zdaniu wprowadzającym do ust. 2 skreśla się odwołanie do art. 8. Przepis ten ma na celu 
ustalenie kryteriów, jakie powinny uwzględnić właściwe władze Państw Członkowskich we 
wszelkich sytuacjach przechowywania wyrobów na ich terytorium w razie wystąpienia 
wątpliwości, czy wyroby są przechowywane do celów handlowych, czy też na potrzeby 
własne osoby prywatnej.

We wniosku skreśla się również ust. 2 akapit drugi. Akapit ten pozwala Państwom 
Członkowskim na ustalanie poziomów wzorcowych, wyłącznie jako elementów 
dowodowych, w celu określenia, czy wyroby wskazane w art. 8 są przeznaczone do celów 
handlowych. W rzeczywistości same limity nie mogą być wykorzystywane przez 
administrację do uzasadnienia, że wyroby objęte akcyzą są przechowywane dla celów 
handlowych. Ponadto nigdy nie mogą być one interpretowane jako progi „zwolnienia z 
akcyzy”, gdyż poniżej lub powyżej tych poziomów administracja Państwa Członkowskiego 
kontrolującego będzie zmuszona, chcąc wskazać handlowy charakter przesyłki, przez cały 
czas posiadać konkretne dowody pozwalające ustalić taki charakter. Poziomy wzorcowe są 
więc zrozumiałe jedynie w kontekście instrukcji kontrolnych udzielanych przez administrację 
swoim urzędnikom, która to administracja może im zalecać wszczynanie postępowania 

  
14 Konwencja przyjęta przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia z dnia 21 maja 2003 r. i podpisana przez 

Wspólnotę Europejską dnia 16 czerwca 2003 r.
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kontrolnego osób prywatnych dopiero przy posiadaniu określonej ilości wyrobów. Tym 
niemniej, zalecenie to leży wyłącznie w kompetencji Państw Członkowskich, zatem nie 
powinno znajdować się w części normatywnej dyrektywy.

c) Zmiana w art. 9 ust. 3
Skreśla się art. 9 ust. 3. Komisja nie jest przekonana o konieczności utrzymania przepisu 
podatkowego, który umożliwia Państwom Członkowskim na odstępstwo od ogólnej zasady 
swobody przepływu stosowanej do przepływu realizowanego przez osoby prywatne. W 
przypadku ewentualnego problemu z bezpieczeństwem transportu olejów mineralnych 
odwołanie się do przepisu uchylającego wymienioną zasadę nie jest prawnym rozwiązaniem 
takiego problemu. Fakt, iż ustawodawstwo krajowe lub wspólnotowe uzależni transport 
olejów mineralnych od przestrzegania bardzo ścisłych przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
powinien być całkowicie oddzielony od zasad opodatkowania, jakie należałoby wskazać dla 
takiego przepływu. W razie nieprzestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa należałoby 
stwierdzić naruszenie, ale stwierdzenie to w żadnym przypadku nie powinno mieć wpływu na 
objęcie podatkiem akcyzowym.

4) Zmiany w art. 10
Brzmienie ust. 1 nie określa wyraźnie objętego nim przepływu. Zamiar ustawodawcy, czyli 
wprowadzenie procedur, jakie należy zastosować do sprzedaży dokonywanej przez 
sprzedawcę zagranicznego, który bezpośrednio lub pośrednio pokrywa koszty transportu 
wyrobów przeznaczonych dla osoby prywatnej mającej siedzibę w innym Państwie 
Członkowskim („sprzedaż na odległość”), nie jest wystarczająco uwidoczniona. W celu 
wyraźniejszego wskazania, że przepis ten dotyczy sprzedaży z przeznaczeniem dla osoby 
prywatnej słowa „nabyte przez osoby, które nie są uprawnionymi właścicielami składu 
podatkowego lub zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi” 
zastępuje się słowami „nabywane przez osoby, które są osobami prywatnymi”.

Skreśla się ustęp 2, który powtarza przepisy z ust. 1. Zostaje on zastąpiony przepisem 
przeniesionym z ust. 3 i stanowiącym, że akcyza staje się wymagalna w chwili dostawy 
wyrobów.
Ustęp 3 definiuje obowiązki nakładane na podmioty gospodarcze, które dokonują operacji 
wskazanych w ust. 1. Sprawozdanie wskazuje, że podmioty handlowe na ogół uznają, iż 
obecna procedura płatności jest mało zadawalająca i napotykają następujące trudności:

– Brak harmonizacji procedur, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Każde 
Państwo Członkowskie samodzielnie ustala procedury związane ze składaniem 
gwarancji i uiszczaniem podatku akcyzowego.

– Trudność przestrzegania procedury dotyczącej składania gwarancji przed wysłaniem 
wyrobów. Przestrzeganie tej procedury powoduje, że sprzedawca fizycznie udaje się 
do Państwa Członkowskiego przeznaczenia przed wysłaniem wyrobów.

– Wskazanie przedstawiciela, wymagane przez większość Państw Członkowskich 
powodujące dodatkowe finansowe obciążenie sprzedawców. Obciążenie to jest 
uznawane przez sprzedawców za nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do 
realizowanych sprzedaży.

– Fakt bardzo różnorodnego interpretowania pojęcia „przedstawiciel podatkowy” przez 
poszczególne Państwa Członkowskie sprawia, że nałożone zobowiązania mogą 
różnić się w zależności od państwa.

Ponieważ powyższe trudności częstokroć są odczuwane jako poważne ograniczenia, 
szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, procedura przewidziana w ust. 3 zostaje 
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zastąpiona procedurą uproszczoną. Procedura ta ułatwia uiszczanie podatku akcyzowego w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia, jednocześnie umożliwiając administracji tego 
Państwa Członkowskiego na sprawowanie większej kontroli nad realizowanym przepływem. 
Zniesiona zostaje możliwość wymagania przez Państwo Członkowskie posiadania 
przedstawiciela podatkowego.

Ustęp 4 nie odwołuje się już do ust. 2, ale do ust. 1. Jest to konsekwencją proponowanych 
zmian w ust. 1 i 2.

W ust. 5 słowa skreśla się słowa “w poszanowaniu prawa wspólnotowego” i „zgodnych z 
Traktatem”. Są to odniesienia niepotrzebne, gdyż prawo wspólnotowe i postanowienia 
traktatu stosują się w każdym przypadku.
5) Dodanie art. 10 a, 10 b i 10 c
Brak w dyrektywie przepisów wspólnotowych dotyczących ubytków i przestępstw 
stwierdzonych w ramach wewnątrzwspólnotowego przepływu produktów objętych akcyzą i 
dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich stanowi lukę w 
prawie. Brak przepisów określających w którym z Państw Członkowskich podatek akcyzowy 
jest należny w takim przypadku może prowadzić do konfliktu interesów między Państwami 
Członkowskimi, a w konsekwencji do podwójnego opodatkowania. Ponadto brak takich 
przepisów wspólnotowych może prowadzić, przy porównywalnych sytuacjach, do 
rozbieżnego traktowania w poszczególnych Państwach Członkowskich, a tym samym do 
wypaczenia konkurencji między podmiotami. W konsekwencji obsługę ubytków i 
przestępstw należy objąć systemem podobnym do systemu stosowanego w procedurze 
zawieszenia akcyzy (art. 14 i 20 dyrektywy).
Artykuł 10 a ust. 1 i 2 przewiduje przyznanie ze zwolnienia z podatku akcyzowego w 
Państwie Członkowskim przeznaczenia za występujące ubytki mające miejsce w 
wewnątrzwspólnotowym przepływie wyrobów do celów handlowych, dopuszczonych już do 
konsumpcji w innym Państwie Członkowskim. Z kolei warunki przyznawania takiego 
zwolnienia są ustalane przez każde Państwo Członkowskie i dotyczą zarówno szkód, które 
zostają przypisane czynnikom losowym lub sile wyższej, jak i ubytków wynikających z 
charakteru transportowanych produktów. Ustęp 3 odnosi się do podatkowych konsekwencji 
braków innych niż te, które należałoby uznać za przestępstwo lub nieprawidłowość i 
niepodlegających zwolnieniu z podatku akcyzowego, jakie przyznano w przypadku powstania 
ubytków określonej w ust. 1 i 2. 
Artykuł 10 b odnosi się do podatkowych konsekwencji związanych z wyrobami objętymi 
podatkiem akcyzowym i będących przedmiotem przestępstwa lub nieprawidłowości podczas 
transportu wewnątrzwspólnotowego. Artykuł ten określa między innymi miejsce 
wymagalności podatku akcyzowego, a także płatnika akcyzy w poszczególnych 
rozpatrywanych sytuacjach. Przepisy tego artykułu są analogiczne do przepisów 
przewidzianych w przypadku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i będących 
przedmiotem przepływu zgodnie z procedurą zawieszenia akcyzy (art. 20 dyrektywy 
92/12/EWG).
Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, art. 10 c stanowi, że Państwo Członkowskie 
pochodzenia zwróci pierwotnie nałożony podatek akcyzowy z chwilą dostarczenia 
zaświadczenia o pobraniu podatku akcyzowego w przypadkach określonych w art. 10 a ust. 3 
i w art. 10 b ust. 1-4. Artykuł przewiduje również, że gwarancja złożona w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia zgodnie z zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. a) i art. 10 ust. 3 lit. b) 
zostanie zwolniona.
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6) Zmiany w art. 27
Artykuł przewiduje, że Rada, stanowiąc na podstawie sprawozdania Komisji, ponownie 
rozpatrzy i podda ocenie stosowanie zmian wprowadzonych wymienioną dyrektywą do dnia 1 
stycznia 2010 r.
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2004/0072 (CNS)

Wniosek dotyczący

DYREKTYWY RADY

zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących 
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz 

kontrolowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a w szczególności 
jego art. 93,

uwzględniając wniosek Komisji15,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego16,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego17,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 27 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 
warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania18 przewiduje, że przed dniem 1 
stycznia 1997 r. Rada ponownie rozpatrzy przepisy art. 7-10 i przyjmie niezbędne 
zmiany. Artykuły te ustalają przepisy stosowane wobec wewnątrzwspólnotowego 
przepływu, o charakterze handlowym lub prywatnym, wyrobów, za które podatek 
akcyzowy został już uiszczony w jednym z Państw Członkowskich. W chwili 
przyjmowania tych przepisów wewnątrzwspólnotowy przepływ wyrobów 
dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich był 
stosunkowo nieznaczny, a w konsekwencji Państwa Członkowskie nie miały 
wystarczającego doświadczenia, by ocenić rzeczowość art. 7-10 dyrektywy 
92/12/EWG.

(2) Od tamtego czasu, nawet jeżeli kwoty opłacanych podatków z tytułu przepływów 
wewnętrzwspólnotowych nadal pozostają stosunkowo niskie, coraz większa liczba 
podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych próbuje interpretować przepisy art. 7-
10 dyrektywy 92/12/EWG w sposób umożliwiający im prawne uzasadnienie praktyk 
handlowych prowadzących do płatności akcyzy w Państwie Członkowskim, w którym 
dane wyroby zostały nabyte. Ponadto rozwój transakcji handlowych 
przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, a także zniesienie sprzedaży 
bezcłowej dla podróżnych w ruchu wewnątrzwspólnotowym spowodował zwiększone 
korzystanie z wymienionych przepisów. W oparciu o wnioski z nowej ankiety 
przeprowadzonej w styczniu 2002 r. i skierowanej zarówno do administracji 

  
15 Dz.U. C z , str. .
16 Dz.U. C z , str.
17 Dz.U. C z , str.
18 Dz.U. L 76 z 23.3.1992., str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 z 

dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003., str. 36).
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krajowych, jak i zainteresowanych podmiotów gospodarczych Komisja sporządziła 
sprawozdanie dotyczące stosowania art. 7-10 dyrektywy 92/12/EWG.

(3) Sprawozdanie Komisji wskazało konieczność rewizji lub wyjaśnienia niektórych 
przepisów, w celu umożliwienia jednoznacznego rozumienia reguł opodatkowania i 
procedur zawartych w art. 7-10 dyrektywy 92/12/EWG.

(4) Należy zdefiniować pojęcie „celu handlowego” jako „celu innego, niż użytek własny 
osób prywatnych”, aby wyjaśnić zasadę pobierania podatku akcyzowego od wyrobów 
już dopuszczonych do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich, ale 
przechowywanych do celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, a także 
wyjaśnić, że związane z tym procedury w pełni stosują się do wyrobów 
przechowywanych przez osobę prywatną do celów innych niż jej użytek własny.

(5) Zasada poboru akcyzy stosuje się w całości do wyrobów objętych akcyzą i 
przechowywanych na pokładzie statku lub samolotu wykonującego rejs lub przelot 
między dwoma Państwami Członkowskimi i przeznaczonych na sprzedaż podczas 
podróży międzywspólnotowych chyba, że zgodnie z treścią komunikatu Komisji 
1999/C 99/0819, wyroby te nie są dostępne w sprzedaży, gdy statek lub samolot 
znajduje się na terytorium jednego z tych dwóch Państw Członkowskich. W tej 
ostatniej sytuacji wyroby nie są uznawane za przechowywane do celów handlowych w 
drugim z Państw Członkowskich. Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości co do istnienia 
tej możliwości należy wyraźnie przedstawić ją w dyrektywie.

(6) Artykuł 7 rozróżnia poszczególne sytuacje, w których wyroby objęte akcyzą, 
dopuszczone już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich, są 
przechowywane do celów handlowych w innym Państwie Członkowskim, ale nie 
określa wyraźnie osoby mającej uiszczać podatek akcyzowy w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia w każdej z tych sytuacji. Tym samym, dla każdej 
przedstawionej sytuacji należy bez dwuznaczności wskazać osobę mającą uiścić 
podatek akcyzowy, a także obowiązki do spełnienia w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia.

(7) W odniesieniu do tych sytuacji należy również uprościć obowiązki nałożone na osoby 
niemające siedziby w Państwie Członkowskim przechowywania, ale mające uiścić 
akcyzę, przy jednoczesnym umożliwieniu administracji zainteresowanych Państw 
Członkowskich sprawowania pełniejszej kontroli nad dokonywanym przepływem.

(8) Należy zastąpić pojęcie „podmiotu prowadzącego samodzielną działalność 
gospodarczą” pojęciem „podmiotu gospodarczego”, gdyż przepisy dotyczą całości 
podmiotów gospodarczych.

(9) Ze względu na trudności napotykane przez Państwa Członkowskie pragnące 
wprowadzić uproszczone procedury w ramach umów dwustronnych opartych na art. 7 
ust. 9, a w szczególności w odniesieniu do sprzedaży na pokładzie samolotu lub statku 
wykonującego transport wewnętrzwspólnotowy należy umożliwić wprowadzanie 
procedur uproszczonych w oparciu o zwykłe porozumienia administracyjne.

(10) Artykuł 8 ustanawia zasadę rządzącą rynkiem wewnętrznym, według której podatek 
akcyzowy za wyroby nabyte przez osoby prywatne dla ich własnego użytku i przez nie 
transportowane z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego jest pobierany w 

  
19 Komunikat Komisji dotyczący reguł z zakresu VAT i akcyzy stosowanych od 1 lipca 1999 r. do 

sprzedaży produktów na pokładzie promów lub samolotów lub też na lotniskach pasażerskich na terenie 
Unii Europejskiej - 1999/C 99/08 (Dz.U. C 99 z 10.4.1999, str. 20).
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Państwie Członkowskim, w którym te wyroby zostały nabyte. Należy rozszerzyć 
zastosowanie tej zasady na wyroby przeznaczone na użytek własny osoby prywatnej i 
transportowane przez osobę trzecią w imieniu osoby prywatnej, gdyż są to działania o 
charakterze czysto prywatnym. Z powodów związanych z ochroną zdrowia należy 
przewidzieć, że rozszerzenie powyższej zasady nie stosuje się do wyrobów 
tytoniowych transportowanych w imieniu osoby prywatnej.

(11) Należy sprecyzować, że zasada wyrażona w art. 8 stosuje się również do wyrobów 
wysyłanych przez jedną osobę prywatną do drugiej osoby prywatnej bez 
bezpośredniego lub pośredniego świadczenia wzajemnego (głównie przypadek paczek 
z prezentami), co pozwoli usunąć wszelkie wątpliwości co do traktowania takiego 
przepływu o charakterze niehandlowym.

(12) Należy skreślić art. 9 ust. 1, który jedynie powtarza fakt przewodni wskazany już w 
art. 7 ust. 1, z tą tylko różnicą, że płatnik akcyzy jest przechowującym wyroby w 
miejsce płatników wskazanych w sytuacjach określonych w art. 7. Aby objąć sytuacje, 
które obecnie są określane przez art. 9 należy uzupełnić art. 7 ust. 3 dodając akapit 
stanowiący, że przypadkach innych niż te, w których płatnik jest wyraźnie określony, 
przechowujący wyroby jest płatnikiem akcyzy.

(13) Należy znieść możliwość, w której Państwa Członkowskie ustalają poziomy 
wzorcowe w celu ustalenia, czy wyroby są przechowywane do celów handlowych, czy 
też do użytku własnego osób prywatnych. W rzeczywistości same limity nie mogą być 
wykorzystywane przez administrację do uzasadnienia, że wyroby objęte akcyzą są 
przechowywane dla celów handlowych. Są one zrozumiałe jedynie w kontekście 
instrukcji kontrolnych udzielanych przez administrację swoim urzędnikom.

(14) Należy skreślić art. 9 ust. 3, gdyż nie jest wskazane utrzymywanie przepisu 
podatkowego, który umożliwia Państwom Członkowskim na odstępstwo od zasady 
wskazanej w art. 8 z powodów związanych z bezpieczeństwem transportu olejów
mineralnych.

(15) Należy sprecyzować, że jedynie osoby występujące jako osoby prywatne są objęte
sytuacją określoną w art. 10 („sprzedaż na odległość”), gdyż przepływy z 
przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych lub organów podlegających prawu 
publicznemu są wyraźnie objęte postanowieniami art. 7. Ponadto dla „sprzedaży na 
odległość” należy wprowadzić procedurę płatności akcyzy w Państwie Członkowskim 
przeznaczenia, łącząc uzasadnione wnioski podmiotów o uproszczenie i konieczność 
wzmocnienia możliwości kontroli tych operacji.

(16) Brak w dyrektywie przepisów wspólnotowych dotyczących strat i przestępstw 
stwierdzonych w ramach wewnątrzwspólnotowego przepływu produktów objętych 
akcyzą i dopuszczonych już do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich 
stanowi lukę w prawie, która może prowadzić do konfliktu interesów między 
Państwami Członkowskimi, a w konsekwencji do podwójnego opodatkowania. W 
konsekwencji obsługę ubytków i przestępstw należy objąć systemem podobnym do 
systemu stosowanego w procedurze zawieszenia akcyzy.

(17) Stosowanie zmian przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinno zostać poddane
ocenie i analizie przeprowadzonym przez Radę, w oparciu o sprawozdanie Komisji, 
przed dniem 1 stycznia 2010 r.

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 92/12/EWG,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W dyrektywie 92/12/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 7 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku dopuszczenia do konsumpcji w jednym z Państw Członkowskich 
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, przechowywanych do celów handlowych w 
innym Państwie Członkowskim, podatek akcyzowy jest nakładany w Państwie 
Członkowskim, w którym te wyroby są przechowywane.

Za cele handlowe uznawane są wszelkie cele inne niż użytek własny osób prywatnych.
Tym niemniej, wyroby przechowywane na pokładzie statku lub samolotu wykonującego rejs 
lub przelot między dwoma Państwami Członkowskimi, ale nieudostępnione do sprzedaży, 
gdy statek lub samolot znajduje się na terenie jednego z Państw Członkowskich nie są 
uznawane za przechowywane do celów handlowych w tym Państwie Członkowskim.”
b) skreśla się ust. 2;

c) ust. 3-9 otrzymują następujące brzmienie:
„3. W sytuacjach określonych w ust. 1, gdy wyroby są przechowywane przez podmiot 
gospodarczy niemający siedziby w Państwie Członkowskim składowania (zwany dalej 
„podmiotem niemającym siedziby”) w celu przeznaczenia do sprzedaży, akcyza jest należna 
od danego podmiotu.
Gdy wyroby są przeznaczone na terenie innego Państwa Członkowskiego na użytek podmiotu 
gospodarczego lub organu podlegającego prawu publicznemu, akcyza jest należna od tego 
podmiotu lub organu podlegającego prawu publicznemu.

Tym niemniej, gdy wyroby są dostarczane przez podmiot gospodarczy niemający siedziby, 
podmiot ten może zastępować płatników wskazanych w akapicie drugim.

We wszystkich pozostałych przypadkach akcyza jest należna od osoby, która przechowuje 
wyroby do celów handlowych.

4. Wyroby określone w ust. 1, za wyjątkiem wyrobów, w odniesieniu do których 
podmiot gospodarczy niemający siedziby jest określony jako płatnik akcyzy, przepływają 
między terytoriami różnych Państw Członkowskich na podstawie dokumentu towarzyszącego 
wymieniającego główne dane z dokumentu określonego w art. 18 ust. 1.

Formę i treść tego dokumentu ustala się zgodnie z procedurą określoną w art. 24 ust. 3 i 4 
niniejszej dyrektywy.

5. Podmiot gospodarczy niemający siedziby musi spełniać wymagania określone w art. 
10 ust. 3.

Podmiot gospodarczy lub organ podlegający prawu publicznemu określony w ust. 3 akapit 
drugi lub osoba będąca płatnikiem na mocy ust. 3 akapit czwarty muszą spełniać następujące 
wymagania:
a) przed wysłaniem towarów, złożyć deklarację dla władz podatkowych Państwa 

Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku akcyzowego;
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b) zapłacić podatek akcyzowy Państwa Członkowskiego przeznaczenia zgodnie z 
procedurą przewidzianą przez to Państwo Członkowskie;

c) wyrazić zgodę na wszelkie kontrole umożliwiające władzom administracyjnym 
Państwa Członkowskiego przeznaczenia potwierdzenie, że towary faktycznie dotarły 
do miejsca przeznaczenia i że podatek akcyzowy, którym podlegają został 
zapłacony.

6. Podatek akcyzowy uiszczony w pierwszym Państwie Członkowskim, określonym w 
ust. 1, zostaje zwrócony zgodnie z art. 22 ust. 3.
7. Jeżeli wyroby dopuszczone już do konsumpcji w jednym Państwie Członkowskim są 
dostarczane do innego miejsca przeznaczenia w tym samym Państwie Członkowskim przez 
terytorium innego Państwa Członkowskiego, przy wykorzystaniu właściwej trasy, konieczne 
jest zastosowanie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w ust. 4.
8. W przypadkach określonych w art. 7 stosuje się następujące przepisy:

a) przed wysłaniem towarów nadawca musi złożyć deklarację dla władz podatkowych 
właściwych dla miejsca wyjazdu w zakresie podatku akcyzowego;

b) odbiorca musi potwierdzić odbiór towarów zgodnie z przepisami ustalonymi przez 
władze podatkowe właściwe dla miejsca przeznaczenia w zakresie kontroli podatku 
akcyzowego;

c) nadawca i odbiorca muszą wyrazić zgodę na wszelkie kontrole umożliwiające ich 
odpowiednim władzom podatkowym upewnienie się, że towary zostały otrzymane .

9. W przypadku, gdy wyroby podlegające akcyzie podlegają częstemu i regularnemu 
przepływowi w warunkach określonych w ust. 7 Państwa Członkowskie muszą zezwolić, za 
pośrednictwem administracyjnych porozumień dwustronnych, na stosowanie procedury 
uproszczonej w odstępstwie od ust. 7 i 8.”
2) Art. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8
Odnośnie wyrobów nabytych przez osoby prywatne dla ich własnego użytku i przez nie 
transportowanych, zasada rządząca rynkiem wewnętrznym ustanawia, że podatek akcyzowy 
jest pobierany w Państwie Członkowskim, w którym zostały one nabyte.

W stosunku do wyrobów innych niż wyroby tytoniowe nabyte przez osoby prywatne przepis 
akapitu pierwszego stosuje się również w przypadku transportu w imieniu własnym.

Opodatkowanie w Państwie Członkowskim nabycia stosowane jest również wówczas, gdy 
wyroby są wysyłane przez jedną osobę prywatną innej osobie prywatnej bez bezpośredniego 
lub pośredniego świadczenia wzajemnego.
"3) W art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się ust. 1;
b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

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

a) status handlowy i przyczyny ich składowania,
b) miejsce, gdzie wyroby są umieszczone lub, w razie potrzeby, sposób transportu;

c) każdy dokument odnoszący się do wyrobów,
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d) rodzaj wyrobów,

e) ilość wyrobów.”
c) skreśla się ust. 3.

4) Art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 10

1. Wyroby dopuszczone już do konsumpcji, nabywane przez osoby, które są osobami 
prywatnymi, i wysyłane lub transportowane bezpośrednio lub pośrednio przez sprzedawcę lub 
w jego imieniu są objęte podatkiem akcyzowym w Państwie Członkowskim przeznaczenia.
Przez Państwo Członkowskie przeznaczenia rozumie się Państwo Członkowskie, do którego 
dociera wysyłka lub transport.
2. W przypadku określonym w ust. 1 akcyza staje się wymagalna w chwili dostawy 
wyrobów.
3. Akcyza Państwa Członkowskiego przeznaczenia jest wymagalna od sprzedawcy.

Sprzedawca musi spełniać następujące wymagania:
a) przedstawić zaświadczenie o rejestracji u władz podatkowych swojego Państwa 

Członkowskiego w postaci dokumentu, którego forma i treść jest ustalona zgodnie z 
procedurą określoną w art. 24 ust. 3 i 4,

b) przed wysłaniem towarów złożyć gwarancję uiszczenia podatku akcyzowego 
skierowaną do „centralnego” urzędu podatkowego wskazanego przez Państwo 
Członkowskie przeznaczenia,

c) na dokumentach handlowych towarzyszących wysyłce wyrobów objętych podatkiem 
akcyzowym umieszczać, dla celów kontrolnych, numer identyfikacyjny określony w 
akapicie trzecim,

d) po upływie okresu określanego przez każde Państwo Członkowskie przekazywać 
urzędowi centralnemu, w którym jest zarejestrowany, dokument zawierający 
zestawienie ilości wyrobów dostarczonych w poprzednim okresie.

Państwo Członkowskie przeznaczenia określa warunki związane z wyliczeniem gwarancji, o 
której mowa w akapicie pierwszym lit. b). Przy składaniu gwarancji sprzedawca musi
sporządzić dokument identyfikacyjny, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a). W takim 
przypadku Państwo Członkowskie nadaje sprzedawcy numer identyfikacyjny.
Forma i treść dokumentu, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d) są ustalane zgodnie z 
procedurą określoną w art. 24 ust. 3 i 4. Dokument ten musi być indosowany przez władze 
podatkowe Państwa Członkowskiego pochodzenia, a w razie potrzeby muszą być do niego 
dołączone dokumenty administracyjne i handlowe wymagane przez Państwo Członkowskie 
przeznaczenia. Podatek akcyzowy jest opłacany według procedury ustalanej przez Państwo 
Członkowskie przeznaczenia.
4. W przypadku określonym w ust. 1, podatek akcyzowy uiszczony w pierwszym 
Państwie Członkowskim jest zwracany zgodnie z art. 22 ust. 4.
5. Państwa Członkowskie mogą ustanowić szczególne zasady stosowania ust. 1-4 w 
stosunku do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym będących przedmiotem przepisów 
krajowych dotyczących dystrybucji.”

5) Dodaje się art. 10 a, 10 b i 10 c o następującym brzmieniu:
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„Artykuł 10 a
1. Osoby opłacające podatek akcyzowy z tytułu art. 7 ust. 3 lub art. 10 ust. 3 są
zwolnione z podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim przeznaczenia za występujące 
ubytki mające miejsce w przepływie wyrobów, które zostają przypisane czynnikom losowym 
lub sile wyższej oraz ustalone przez władze każdego Państwa Członkowskiego.

W Państwie Członkowskim przeznaczenia osoby te korzystają również ze zwolnienia z 
podatku akcyzowego od ubytków powstałych podczas transportu wynikających z charakteru 
tych wyrobów. Każde Państwo Członkowskie ustala warunki, w których wymienione
zwolnienia z podatku akcyzowego są przyznawane.

2. Ubytki określone w ust. 1 są ustalane zgodnie z regułami stosowanymi w Państwie 
Członkowskim przeznaczenia.

Gwarancja złożona zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. a) i art. 10 ust. 3 lit. b) jest zwalniana w całości 
lub częściowo.

3. Bez uszczerbku dla art. 10 b ust. 1, w przypadku braków innych niż ubytki określone
w ust. 1 niniejszego artykułu podatek jest pobierany w zależności od stawek obowiązujących 
w danym Państwie Członkowskim w chwili wystąpienia ubytków prawidłowo ustalonych
przez właściwe władze lub, zależnie od przypadku, w chwili stwierdzenia braków.

Artykuł 10 b
1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub przestępstwa w trakcie przepływu 
wyrobów mającego miejsce zgodnie z art. 7 ust. 4 lub z art. 10 ust. 1 i wymagającego 
nałożenia podatku akcyzowego, podatek akcyzowy jest należny w Państwie Członkowskim, 
w którym nieprawidłowość lub przestępstwo zostało popełnione, od osoby, która 
gwarantowała uiszczenie podatku akcyzowego zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. a) lub z art. 10 ust. 3 
lit. b).
W przypadku, gdy podatek akcyzowy jest pobierany w Państwie Członkowskim innym niż 
państwo wysyłające, Państwo Członkowskie pobierające podatek informuje właściwe władze 
Państwa wysyłającego.

2. W przypadku, gdy w trakcie przepływu mającego miejsce zgodnie z art. 7 ust. 4 lub 
art. 10 ust. 1 zostanie wykryte przestępstwo lub nieprawidłowość bez możliwości 
stwierdzenia, gdzie zostało ono popełnione, uważa się je za popełnione w Państwie 
Członkowskim, w którym zostało wykryte.

3. W przypadku, gdy wyroby objęte podatkiem akcyzowym nie dotrą do miejsca 
przeznaczenia i nie jest możliwe określenie gdzie przestępstwo lub nieprawidłowość zostało 
popełnione, zostanie ono uznane za popełnione w wysyłającym Państwie Członkowskim.
4. Jeżeli przed upływem okresu trzech lat od daty sporządzenia dokumentu 
towarzyszącego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 lub od daty sporządzenia dokumentu 
handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3 lit. c) zostanie ustalone Państwo Członkowskie, 
w którym dokonano przestępstwa lub nieprawidłowości to właśnie to Państwo Członkowskie 
dokona pobrania podatku akcyzowego według stawki obowiązującej w dniu wysłania 
towarów.
5. Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne do usunięcia wszelkich naruszeń i 
nieprawidłowości oraz nałożenia skutecznych sankcji.

Artykuł 10 c
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W przypadkach określonych w art. 10 a ust. 3 i w art. 10 b ust. 1-4, z chwilą dostarczenia 
poświadczenia pobrania podatku akcyzowego w innym Państwie Członkowskim pierwotnie 
nałożony podatek akcyzowy jest zwracany, a gwarancja złożona zgodnie z art. 7 ust. 5 lit. a) i 
art. 10 ust. 3 lit. b) zwalniana.”
6) Art. 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przed dniem 1 stycznia 2010 r. Rada, stanowiąc na podstawie sprawozdania Komisji, 
ponownie rozpatrzy przepisy art. 7–10 c i w razie potrzeby przyjmie niezbędne zmiany na 
mocy Artykułu 93 Traktatu.”

Artykuł 2
1. Nie później niż do dnia ...... Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy 
lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego 
odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa 
krajowego przyjętych w celu dostosowania się do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po dniu jej opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 

W imieniu Rady
Przewodniczący


