
5) Czy wspólnotowy porządek prawny, a w szczególności 
dyrektywa 92/43/EWG stoją na przeszkodzie ustawo
dawstwu państwa członkowskiego, które przewiduje 
zmianę klasyfikacji terenu w wypadku degradacji wywo 
łanej przez człowieka a nie o charakterze naturalnym? 

( 1 ) Dz.U. L 206 s. 7. 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy dyrektywy 92/12 ( 1 ) i rozporządzenia nr 
3649/92 ( 2 ) należy interpretować w ten sposób, że przed
siębiorca w państwie członkowskim, który w okoliczno 
ściach takich, jak w niniejszej sprawie, sprzedaje towary 
objęte podatkiem akcyzowym, które zostały dopuszczone 
do konsumpcji w tym państwie członkowskim i które 
nabywcy, mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w 
innym państwie członkowskim, zostają wydane w miejscu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę, 
przy czym sprzedawca nie zapewnia przewozu ani nie 
udziela pomocy w jego zorganizowaniu, zobowiązany jest 
do: 1) przeprowadzenia kontroli w celu ustalenia, czy 
nabycie towarów objętych podatkiem akcyzowym nastąpiło 
dla celów ich przywozu do tego drugiego państwa człon
kowskiego; 2) przeprowadzenia kontroli, w celu ustalenia, 
czy towary te mają być przedmiotem przywozu dla celów 
prywatnych czy też handlowych? 

2) W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, 
czy przedsiębiorca w chwili sprzedaży towarów objętych 
podatkiem akcyzowym, w okolicznościach takich, jak w 
niniejszej sprawie, przeprowadzając opisane kontrole, powi
nien stosować określone domniemanie w odniesieniu do 
zamiaru nabywcy dotyczącego nabywanych towarów? 

3) W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, 
czy przepisy dyrektywy 92/12 i rozporządzenia nr 3649/92 
należy interpretować w ten sposób, że sprzedawca, o 
którym mowa w pytaniu pierwszym, w okolicznościach 
takich, jak w niniejszej sprawie, obowiązany jest odmówić 
sprzedania nabywcy towarów objętych podatkiem akcyzo

wym, jeżeli nabywca nie zaproponuje okazania egzemplarza 
1 uproszczonego dokumentu towarzyszącego, o którym 
mowa w art. 4 rozporządzenia nr 3649/92, w wypadku, 
gdy nabyciu towarzyszy zamiar wykorzystania towarów 
objętych podatkiem akcyzowym dla celów handlowych w 
państwie pochodzenia nabywcy? Odpowiedź na niniejsze 
pytanie jest także niezbędna, jeżeli ma zostać zastosowane 
określone domniemanie, o którym mowa w pytaniu drugim. 

4) Czy wejście w życie dyrektywy 2008/118 ( 3 ) oraz uchylenie 
dyrektywy 92/12 prowadzi do zmiany okoliczności praw
nych co się tyczy wpływu przepisów dyrektywy 92/12 na 
pytania od pierwszego do trzeciego? 

5) Czy określenie „wyrob[y] nabyt[e] przez osoby prywatne dla 
ich własnego użytku” zawarte w art. 8 dyrektywy 92/12 
(por. art. 32 ust. 1 dyrektywy 2008/118) należy interpre
tować w ten sposób, że określenie to obejmuje lub może 
obejmować nabycie towarów objętych podatkiem akcy
zowym w okolicznościach takich, jak w niniejszej sprawie? 
W wypadku odpowiedzi przeczącej na to pytanie, czy 
nabycie tego rodzaju objęte jest art. 7 dyrektywy 92/12 
lub art. 33 dyrektywy 2008/118? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem 
akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania 
(DzU. L 76, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 
1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w 
wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem 
akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkow
skim wysyłki (Dz.U. L 369, s. 17). 

( 3 ) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchyla
jąca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9, s. 12). 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy określenie „niezarobkowy przewóz rzeczy” występujące 
w art. 3 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ( 1 ) należy 
interpretować w ten sposób, że określenie to obejmuje 
przewóz rzeczy przez osobę prywatną, dokonywany w 
ramach jej hobby, który to przewóz jest jednak częściowo 
finansowany przez wpłaty pieniężne (sponsoring) pocho
dzące od innych osób lub przedsiębiorstw?
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