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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0805/2011, którą złożył Sándor Polgár (Węgry) w imieniu 
przedsiębiorstwa Tibor Trans Kft w sprawie swobodnego przepływu 
towarów w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że jego służbowa ciężarówka z naczepą marki Mercedes została 
zatrzymana przez niemieckie służby celne w dniu 9 maja 2011 r. i nałożono na niego grzywnę 
w wysokości 185,34 euro, ponieważ na zbiorniku paliwa widniała marka MAN, a nie 
Mercedes. Składający petycję utrzymuje, że niemiecka ustawa stanowi, iż pojazdy mogą 
poruszać się tylko z fabrycznie zamontowanymi zbiornikami paliwa i uważa, że przepis ten 
narusza zasadę swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego określa dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. Szczególne przepisy w zakresie zużycia produktów energetycznych 
zostały ustanowione w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. 
w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej zwanej dyrektywą w sprawie 
opodatkowania energii), zgodnie z którą paliwa silnikowe są objęte podatkiem akcyzowym 
(art. 2 ust. 1 lit. b)).

Zgodnie z dyrektywą 2008/118 podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie 
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dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim (art. 7 ust. 1).

W przypadku gdy podlegający opodatkowaniu produkt energetyczny jest przechowywany do 
celów handlowych w innym państwie członkowskim w celu jego dostawy lub wykorzystania 
w tym państwie, zastosowanie ma ogólna zasada ustanowiona w art. 33 dyrektywy 2008/118.  
Zgodnie z rzeczoną zasadą w przypadku gdy wyroby akcyzowe dopuszczone już do 
konsumpcji w jednym państwie członkowskim są przechowywane do celów handlowych 
w innym państwie członkowskim w celu ich dostawy lub wykorzystania w tym państwie, 
podlegają one podatkowi akcyzowemu, a podatek ten staje się wymagalny w tym drugim 
państwie członkowskim.
W art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie opodatkowania energii ustanowiono wyjątek od 
rzeczonej zasady dotyczący olei mineralnych przekazanych do zużycia w państwie 
członkowskim, znajdujących się w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów 
silnikowych i przeznaczonych do wykorzystania jako paliwo przez te same pojazdy.

W art. 24 ust. 2 określono następujące definicje dla celów wyznaczonych w art. 24 ust. 1:

„zbiorniki standardowe” oznaczają:
- zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich pojazdach silnikowych tego 

samego rodzaju jak dany pojazd i, których trwałe zamontowanie umożliwia bezpośrednie 
wykorzystanie paliwa, zarówno w celu napędu jak i, w odpowiednim przypadku, 
funkcjonowania systemów chłodniczych lub innych systemów, podczas transportu. 
Zbiorniki gazu zamontowane w pojazdach silnikowych zaprojektowanych dla 
bezpośredniego wykorzystania gazu jako paliwa oraz zbiorniki zamontowane w innych 
systemach, w jakie pojazd ten może być wyposażony, są również uważane za zbiorniki 
standardowe;

- zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich kontenerach tego samego 
typu, jak kontener, o którym mowa i, których trwałe zamontowanie umożliwia 
bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania systemów chłodniczych i innych 
systemów podczas transportu, w jakie specjalne kontenery są wyposażone.

„Kontener specjalny” oznacza jakikolwiek kontener wyposażony w specjalne urządzenia, 
zaprojektowane dla systemów chłodniczych, natleniających, izolacji cieplnej lub innych 
systemów.

W tym kontekście odniesienie do wytwórcy oznacza wyraźnie wytwórcę pojazdu. Powyższą 
interpretację potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku 
w sprawie C-247/97. Należy podkreślić, że po zamontowaniu zbiornik nie może być później 
wymieniony na inny model bez uszczerbku dla zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1. Ani 
zgodność techniczna wymienionego zbiornika z obowiązującym prawem, ani zatwierdzenie 
jego wymiany przez władze lokalne, np. przez organ nadzoru technicznego, nie mają 
znaczenia w kontekście definicji ustanowionej w art. 24 ust. 2.

Zbiorniki zamienne (innego typu niż właściwe zbiorniki standardowe) oraz zbiorniki 
zapasowe nie spełniają wymogów określonych dla „zbiorników standardowych” zgodnie 
z definicją zawartą w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Dlatego też 
nie podlegają one zwolnieniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii. W związku z powyższym niemieckie służby celne, podobnie jak 
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wszystkie inne organy państw członkowskich, mogą opodatkować paliwo w dodatkowych 
zbiornikach na podstawie krajowych przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania olei 
mineralnych zgodnie z wyżej wspomnianymi ogólnymi zasadami ustanowionymi w art. 33 
ust. 1 dyrektywy 2008/118.

W takim przypadku osoba przechowująca wyroby ma obowiązek spełnić wszystkie wymogi 
określone w art. 34 dyrektywy 2008/118, między innymi złożyć deklarację właściwym 
organom państwa członkowskiego przeznaczenia oraz zagwarantować płatność podatku 
akcyzowego. 

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania art. 33 ust. 6 stanowi, że podatek akcyzowy 
zostaje na wniosek zwrócony lub umorzony w państwie członkowskim, w którym miało 
miejsce dopuszczenie do konsumpcji, jeśli właściwe organy w tym drugim państwie 
członkowskim uznały, że podatek akcyzowy stał się wymagalny i został pobrany w tym 
państwie członkowskim.

Wreszcie Komisja jest świadoma istniejących trudności w praktycznym zastosowaniu obecnej 
definicji zbiorników standardowych. Ostatni wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 
2003/96/WE 1zawiera uaktualnioną definicję „zbiorników standardowych” w art. 24 ust. 2.

Wniosek

W gestii władz krajowych leży ocena faktów w przedmiotowej sprawie w celu określenia, czy 
składający petycję korzystał ze zbiorników standardowych czy też nie. Jednakże, w związku 
z brakiem dowodów na istnienie przepisów lub ogólnej praktyki administracyjnej stanowiącej 
naruszenie prawa UE, bezzasadne jest dalsze badanie przedmiotowej sprawy.

                                               
1 COM(2011)169 z dnia 13 kwietnia 2011 r.


