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Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. (1) w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, 
zmienionej ostatnio dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (2), należy interpretować w ten sposób, że 
w okolicznościach takich jak okoliczności niniejszej sprawy nie można nałożyć podatku akcyzowego w przypadku 
dostawy produktów energetycznych, jeśli produkty te zostają dostarczone jako paliwo do statku do wykorzystania 
w żegludze po wodach terytorialnych [Unii Europejskiej], a celem jest niepodlegające bezpośredniemu wynagrodzeniu 
przemieszczenie się tego statku przy użyciu własnego napędu z miejsca, w którym został on zbudowany, do portu 
w innym państwie członkowskim w celu zabrania stamtąd pierwszego ładunku handlowego?

2) Czy art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96 stoi na przeszkodzie przepisom krajowym państw członkowskich, takim jak 
przepisy mające zastosowanie w niniejszej sprawie, które wykluczają skorzystanie ze zwolnienia podatkowego 
przewidzianego w tym przepisie, w przypadku gdy dostawa produktów energetycznych została zrealizowana niezgodnie 
z warunkami ustanowionymi przez państwo członkowskie, nawet jeśli dostawa ta spełnia podstawowe warunki 
zastosowania zwolnienia określone w tym przepisie dyrektywy 2003/96?

(1) Dz.U. 2003 L 283, s. 51.
(2) Dz.U. 2004 L 157, s. 100.
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