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PUNKT UZASADNIENIA 13

(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.

(13) Należy utrzymać możliwość określenia 
pewnych poziomów wzorcowych w celu 
ustalenia, czy wyroby są przechowywane do 
celów handlowych, czy też do użytku 
własnego osób prywatnych. Państwa 
Członkowskie musza jednak być świadome, 
iż 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.

Or. en

Uzasadnienie

Guide levels have indeed led to the incorrect implementation of Directive 92/12/EC. 
However, this has occurred not because of the existence of guide levels, but because of the 
isolated use of guide levels by the competent national authorities in establishing whether or 
not products subject to special consumer taxes are held for commercial purposes. Guide 
levels are a useful tool not only for the administration of each country, but also for the 
harmonisation of practice of national authorities. The absence thereof, in conjunction with 
the use of the quantitative criterion as one of the criteria by which the commercial nature of 
the products is evaluated, will lead to completely subjective and inconsistent evaluations by 
the national authorities concerning the commercial nature or otherwise of the products.
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W celu określenia, czy następujące 
produkty są przeznaczone do użytku 
osobistego osób prywatnych, Państwa 
Członkowskie stosują następujące poziomy 
wzorcowe:
(a) dla napojów alkoholowych – ilość 
odpowiadająca przeciętnemu spożyciu w 
ciągu 120 dni,
(b) dla wyrobów tytoniowych – ilość 
odpowiadająca przeciętnemu spożyciu w 
ciągu 60 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Since many alcoholic beverages can be stored for a lifetime, some definition of the time-scale 
foreseen in using the term "private consumption" is necessary. This method proposed here is 
flexible enough not to be discriminatory.


