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Betreft: Verzoekschrift 0925/2011 ingediend door H.K. (Poolse nationaliteit), over de 
tenuitvoerlegging in Polen van Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot 
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van 
energieproducten en elektriciteit

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beweert dat Polen zijn verplichtingen conform Richtlijn 2003/96/EG van de Raad tot 
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en 
elektriciteit negeert en verwijst met name naar de bepalingen in artikel 2, lid 4, waarin wordt 
verwezen naar "elektriciteit die meer dan 50 % van de kosten van een product veroorzaakt". 
Indiener geeft verder een gedetailleerde en juridisch onderbouwde analyse van de behoefte 
aan een accijnsvrijstelling voor de elektriciteitscategorie in kwestie en verzoekt het Europees 
Parlement om te waarborgen dat de bovengenoemde richtlijn op correcte wijze in Polen ten 
uitvoer wordt gelegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

De belasting van elektriciteit wordt gereguleerd door Richtlijn 2003/96/EG, waarin in artikel 
1 het volgende wordt gesteld: "De lidstaten heffen belasting op energieproducten en 
elektriciteit overeenkomstig deze richtlijn". Voorts wordt in artikel 2, lid 2 van dezelfde 
richtlijn gesteld dat "deze richtlijn eveneens van toepassing is op elektriciteit van GN-code 
2716".
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Volgens artikel 2, lid 4, sub b, vierde streepje, van de richtlijn, is deze niet van toepassing op 
elektriciteit die meer dan 50 % van de kosten van een product veroorzaakt1. Om die reden 
wordt die elektriciteit uitdrukkelijk van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten en valt 
die derhalve niet onder de regeling betreffende de geharmoniseerde accijnzen.

Dat houdt in dat het lidstaten in principe vrij staat te bepalen of zij al dan niet belasting willen 
heffen op elektriciteit die onder deze categorie valt, mits zij de overige relevante bepalingen 
van de EU-wetgeving naleven. Dit heeft met name betrekking op artikel 110 van het VWEU2

(inzake de gelijke fiscale behandeling van nationale producten en producten van de overige 
lidstaten) en artikel 1, lid 3 van Richtlijn 2008/118/EG3 (waardoor de heffing van niet-
geharmoniseerde accijnzen in het handelsverkeer tussen lidstaten geen aanleiding mag geven 
tot formaliteiten in verband met het overschrijden van grenzen).

Deze visie is door het Hof van Justitie bekrachtigd in de zaak Fendt Italiana4.

De Commissie beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat het Poolse belastingstelsel 
betreffende elektriciteit, in gevallen waarin deze meer dan 50 % van de kosten van een 
product veroorzaakt, in strijd is met de EU-wetgeving, in het bijzonder met artikel 110 
VWEU of artikel 1, lid 3 van Richtlijn 2008/118/EG.

Conclusie

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt niet dat er sprake is van een inbreuk op de 
EU-wetgeving en daarom is er geen enkele reden om nadere stappen te ondernemen.

                                               
1 Volgens artikel 2, lid 4, sub b, van Richtlijn 2003/96/EG worden de ‘kosten van een product’ gedefinieerd als de som van 

de totale aankoop van goederen en diensten plus de personeelskosten plus het verbruik van kapitaalgoederen op het niveau 
van het bedrijf als gedefinieerd in artikel 11. Deze kosten worden berekend op basis van het gemiddelde per eenheid. "De 
elektriciteitskosten" houden in de daadwerkelijke aankoopwaarde van de elektriciteit of de productiekosten van 
elektriciteit, indien deze binnen het bedrijf wordt gegenereerd.

2 Voormalig artikel 90 van het EG-Verdrag.
3 Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 tot intrekking van Richtlijn 92/12/EEG, PB L 9, 14.1.2009.
4 Uitspraak van het Hof van Justitie van 5 juli 2007 in de gevoegde zaak C-145/06 en C-146/06 Fendt Italiana Srl. Het Hof 

heeft in die zaak benadrukt dat lidstaten bevoegd moeten blijven belastingen in te stellen of te handhaven op het verbruik 
van smeerolie wanneer deze niet is bestemd voor gebruik, wordt aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als 
motorbrandstof of als brandstof voor verwarming (die volgens artikel 2, lid 4, sub b, eerste streepje, van Richtlijn 
2003/96/EG ook buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen), mits deze belastingen geen aanleiding geven tot 
grensoverschrijdende formaliteiten in het handelsverkeer tussen lidstaten.


