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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0925/2011 внесена от H.K., с полско гражданство, относно 
прилагането в  Полша на Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно 
преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и електроенергията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Полша не е изпълнила своите задължения съгласно 
Директива 2003/96/ЕО на Съвета относно преструктурирането на правната рамка на 
Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията и се 
позовава по-специално на член 2, параграф 4 от нея, който се отнася до 
„електроенергията, когато представлява повече от 50 % от стойността на продукта“. 
Вносителят на петицията също така представя подробен и правно обоснован анализ на 
необходимостта от освобождаване от акциз на въпросната категория електроенергия и 
моли Европейския парламент да гарантира правилното прилагане на горепосочената 
директива в Полша.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 20 април 2012 г.

Данъчното облагане на електроенергията е регулирано с Директива 2003/96/EО, член 1 
от която гласи: „Държавите- членки налагат данъци върху енергийните продукти и 
електроенергията в съответствие с настоящата директива“. Освен това член 2, 
параграф 2 от същата директива гласи:„Настоящата директива също така се отнася 
до: Електроенергията с код по КН 2716“.
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Но съгласно член 2, параграф 4, буква б), четвърто тире от директивата, последното не 
се отнася до електроенергията, когато представлява повече от 50 % от стойността на 
продукта1. Следователно тази електроенергия е изрично изключена от обхвата на 
директивата, поради което не е обект на договореностите за хармонизиране на 
акцизите.

Това означава, че държавите членки принципно са свободни да решават дали биха 
желали да облагат с данък електроенергията от тази категория, при условие обаче, че 
спазват другите приложими разпоредби на правото на Европейския съюз. Това касае в 
частност член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз2 (относно 
еднаквото данъчно третиране на местните стоки и стоките от други държави членки) и 
член 1, параграф 3 от Директива 2008/118/EО3 (според който налагането на 
нехармонизирани акцизи не може да води до формалности при преминаването на 
граници, когато се осъществява търговия между държавите членки).

Това схващане бе потвърдено от Съда на Европейския съюз в делото Fendt Italiana4.

Комисията не разполага с информация, която да сочи, че полският данъчен режим по 
отношение на електроенергията в случаите, когато тя представлява повече от 50 % от 
стойността на продукта, противоречи на правото на Европейския съюз, по-специално 
на член 110 от ДФЕС или на член 1, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО. 

Заключение

Предоставената информация от вносителя на петицията не сочи наличието на 
нарушение на правото на ЕС, поради което няма основания за по-нататъшно 
разглеждане на въпроса. 

                                               
1  Съгласно член 2, параграф 4, буква б) от Директива 2003/96/EО „Стойността на продукта“ означава 

сборът от общо закупените стоки и услуги плюс разходите за персонала плюс консумацията на 
постоянния капитал, при дейност, определена в член 11. Тази стойност се изчислява като усреднена за 
единица. „Стойност на електроенергията“ означава действителната изкупна стойност на 
електроенергията или стойността на производството на електроенергия, ако тя се генерира от 
дейността.

2  Предишен член 90 от ДЕО
3 Директива 2008/118/EО на Съвета от 16 декември 2008 година за отмяна на Директива 92/12/EИО, 

ОВ L 9, 14.1.2009 г.
4 Решение на Съда на Европейския съюз от 5 юли 2007 г. по съединени дела C-145/06 и C-146/06 Fendt 

Italiana Srl. В него Съдът подчертава, че държавите членки следва да запазят правото си да въвеждат 
или запазват данъчно облагане върху смазочните масла, когато са предназначени, продавани или 
използвани за цели, различни от моторни горива или горива за отопление (които съгласно член 2, 
параграф 4, буква б), първо тире от Директива 2003/96/EО също попадат извън приложното поле на 
директивата), при условие че подобно облагане не води до формалности, свързани c преминаване на 
границите при търговията между държавите членки.


