
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/272 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013 dotyczące funkcjonowania rejestru 
podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych 
i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w 
dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (1), w szczególności jego art. 22, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Należy uniemożliwiać zarejestrowanym odbiorcom lub uprawnionym prowadzącym składy podatkowe 
twierdzenie niezgodnie z prawdą, że uzyskali oni na mocy art. 17 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/118/WE (2) 
zezwolenie na to, by wyroby akcyzowe były przemieszczane do miejsca dostawy bezpośredniej w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy. 

(2)  Zarejestrowani wysyłający i uprawnieni prowadzący składy podatkowe powinni zatem być w stanie sprawdzić za 
pośrednictwem rejestru centralnego, o którym mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 389/2012, czy 
zarejestrowani odbiorcy lub uprawnieni prowadzący składy podatkowe uzyskali takie zezwolenie. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 (3). 

(4)  Konieczne jest zapewnienie wystarczającego czasu na to, by umożliwić Komisji wprowadzenie zmian do rejestru 
podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 389/2012. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 612/2013/UE dodaje się podpunkt (iv) w brzmieniu: 

„(iv)  informacje na temat kodu roli podmiotu wskazujące, czy zarejestrowany odbiorca lub uprawniony prowadzący 
skład podatkowy uzyskał na mocy art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE zezwolenie na to, by wyroby 
akcyzowe były przemieszczane do miejsca dostawy bezpośredniej (grupa danych 2.3 określona w tabeli 2 w 
załączniku I).”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2015 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

20.2.2015 L 47/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1. 
(2) Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów 

gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 
nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 9). 
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