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Opłnfa 

Do druku nr 720 

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 

Pan Łukasz Schreiber 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem U n fi Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz nie/ct6rych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa RzeczypospoliteJ PolskleJ w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwałam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Podtrzymuję wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej projektowanego art. 
31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym z dyrektywą Rady 2003/96/WE z 
dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych 
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, przedstawione 
w opiniach Ministra do Spraw Unii Europejskiej z 16 marca 2020 r. {sygn. 
KPDPUE.920.45.2020.ASS(3)(akr,dl)), z 15 kwietnia 2020 r. (sygn. 
KPDPUE.920.45.2020.ASS(S)(akr)), z 13 maja 2020 r. (sygn. 
KPDPUE.920.45.2020.ASS(AKS)(10)) oraz z 31 lipca 2020 r. (sygn. 
KPDPUE.920.45.2020.ASS(14)(aks)). Projektowane przepisy określają nowe warunki 
formalne, których spełnienie umożliwia skorzystanie ze zwolnień z opodatkowania podatkiem 
akcyzowym określonych wyrobów, lub zmieniają stosowanie już istniejących warunków 
formalnych warunkujących skorzystanie z tego zwolnienia, zawartych w obowiązującym art. 
31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. 

Tymczasem, art. 14 ust. l dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w 
sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej stanowi, że państwa członkowskie zwalniają 
z opodatkowania podatkiem akcyzowym m.in. produkty energetyczne, energię elektryczną 
wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej oraz energię elektryczną wykorzystywaną 
do utrzymania zdolności do produkcji energii elektrycznej, produkty energetyczne 
dostarczane w celu zastosowaniajako paliwo do celów żeglugi powietrznej innej niż prywatne 
loty niehandlowe. Z tego przepisu wynika, że zwolnienia mają charakter obligatoryjny. 

Jednocześnie art. 14 ust. l dyrektywy 2003/96/WE umożliwia państwom członkowskim, w 
celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania zwolnień oraz zapobieżenia 
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jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom, określenie warunków 
krajowych stosowania takich zwolnień. Projektując powyższe warunki państwo członkowskie 
powinno zagwarantować, aby poprzez ich wprowadzenie nie doszło do podważenia 

bezwarunkowego charakteru zwolnień z opodatkowania podatkiem akcyzowym. 

Dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym kluczowe jest bowiem 
jedynie spełnienie wymogów materialnych wynikających z art. 14 ust. 1 dyrektywy 
2003/96/WE. Tym samym, jak wynika z wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-
355/14 Polihim (pkt 62), odmowa zwolnienia przez władze krajowe z opodatkowania 
podatkiem akcyzowym z tego tylko powodu, że nie są spełnione warunki formalne 
ustanowione przez dane państwo członkowskie, bez sprawdzenia na podstawie 
przedstawionych dowodów, czy wymogi materialne konieczne do tego, by wyroby określone 
wart. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE zostały wykorzystane do celów uprawniających do 
zwolnienia, są spełnione, wykracza poza to, co jest konieczne do zapewnienia prawidłowego 
i prostego stosowania tych zwolnień i do zapobieżenia oszustwom podatkowym, unikaniu lub 
nadużyciom. W innym wyroku, w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT, Trybunał Sprawiedliwości UE 
orzekł, ze dyrektywa 2003/96/WE nie sprzeciwia się przepisom krajowym zobowiązującym 
sprzedawców paliw do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia 
oświadczeń nabywców. Jednak dyrektywa sprzeciwia się odmowie zastosowania obniżonej 
stawki akcyzy w przypadku niezłożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, jeżeli 
zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi 
wątpliwości. 

Należy podkreślić, że ani ustawa o podatku akcyzowym, ani projektowane obecnie zmiany nie 
umożliwiają skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym w sytuacji, w 
której co prawda nie doszło do spełnienia krajowych warunków formalnych, ale spełnione 
zostały wymagania materialne wynikające z art. 14 ust. l dyrektywy 2003/96/WE. Takie 
ukształtowanie przepisów podważa bezwarunkowy charakter zwolnień, o których mowa w 
art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE. 

W świetle powyższego, chcąc zapewnić zgodność przepisów ustawy o podatku akcyzowym 
dotyczących zwolnień określonych wart. 14 ust. l dyrektywy 2003/96/WE należy wprowadzić 
zmiany, które spowodują, że skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
akcyzowym będzie możliwe w każdym przypadku, gdy spełnione są wymagania materialne 
określone w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE, zaś spełnienie, bądź nie, warunków o 
charakterze formalnym nie będzie mieć wpływu na możliwość zastosowania takiego 
zwolnienia. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem uwagi 
przedstawionej w niniejszej opinii. 

Z poważaniem 

Konrad Szymański 

Minister do Spraw Unii Europejskiej 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Do wiadomości: 
Pan Tadeusz Kościński 
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
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