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Ref.: Petiția nr. 0925/2011, adresată de H.K., de cetățenie poloneză, privind punerea în 
aplicare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității în Polonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Polonia și-a încălcat obligațiile care îi revin în conformitate cu 
Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice și a electricității, făcând referire în special la dispozițiile articolului 2 
alineatul (4) referitoare la „electricitate, atunci când reprezintă mai mult de 50 % din costul 
unui produs”. În continuare, petiționarul prezintă o analiză detaliată și motivată juridic privind 
nevoia scutirii de accize a grupului de electricitate respectiv și solicită Parlamentului 
European să asigure punerea corectă în aplicare în Polonia a directivei menționate mai sus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Impozitarea energiei electrice este reglementată prin Directiva 2003/96/CE, care la articolul 1 
afirmă că statele membre impozitează produsele energetice și electricitatea în conformitate cu 
prezenta directivă. În continuare, articolul 2 alineatul (2) din aceeași directivă prevede că „de 
asemenea, prezenta directivă se aplică electricității incluse în codul NC 2716”

Cu toate acestea, potrivit articolului 2 alineatul (4) litera (b) a patra liniuță din directivă, 
aceasta din urmă nu se aplică electricității, atunci când reprezintă mai mult de 50 % din costul 
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unui produs1. Prin urmare, acest tip de energie electrică este exclusă în mod explicit din 
domeniul de aplicare al prezentei directive și, prin urmare, nu intră sub incidența regimului 
armonizat al accizelor.

Acest lucru înseamnă că statele membre sunt, în principiu, libere să decidă dacă acestea 
doresc sau nu să impoziteze electricitatea care se încadrează în această categorie, cu condiția 
ca acestea să respecte celelalte dispoziții relevante ale legislației UE. Acest aspect privește în 
special articolul 110 din TFUE2 (privind un tratament fiscal echitabil al produselor autohtone 
și al celor din alte state membre) și articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE3 (prin 
care, perceperea accizelor nearmonizate nu generează, în comerțul dintre statele membre, 
unele formalități în legătură cu trecerea frontierelor).

Această opinie a fost confirmată de Curtea de Justiție în cauza Fendt Italiana4.

Comisia nu deține nicio informație care să indice faptul că regimul fiscal polonez privind 
energia electrică, în cazurile în care se consideră a fi mai mare de 50 % din costul unui 
produs, contravine dreptului UE, în special articolului 110 din TFUE sau articolului 1 
alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE. 

Concluzii

Informațiile furnizate de petiționar nu indică existența unei încălcări a dreptului UE și, prin 
urmare, nu există motive pe baza cărora să urmărească problema în continuare. 

                                               
1  Potrivit articolului 2 alineatul (4) litera b din Directiva 2003/96/CE „costul unui produs” înseamnă achizițiile totale de 

bunuri și servicii, plus costurile de personal plus consumul de capital fix la nivelul întreprinderii, conform definiției din 
articolul 11. Acest cost se calculează în medie pe unitate. „Costul electricității” înseamnă valoarea reală de cumpărare a 
electricității sau costul de producție al electricității dacă este produsă în întreprindere.

2  Fostul articol 90 din Tratatul CE.
3 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de abrogare a Directivei 92/12/CEE, JO L 9, 14.1.2009.
4 Hotărârea Curții de Justiție din 5 iulie 2007 în cauzele conexate C-145/06 și C-146/06 Fendt Italiana Srl Curtea a subliniat 

faptul că statele membre trebuie să dețină în continuare dreptul de a introduce sau de a menține impozit pe consumul de 
uleiuri lubrifiante atunci când acestea sunt destinate folosirii, puse în vânzare sau utilizate altfel decât drept carburant sau 
drept combustibil pentru încălzire [care, conform articolului 2 alineatul (4) litera (b) prima liniuță din Directiva 
2003/96/CE sunt, de asemenea, excluse din sfera de aplicare a acestei directive], cu condiția ca acestea să nu determine 
îndeplinirea unor formalități legate de trecerea frontierei în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre.


