
Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Аdministrativen sad – Pleven – Bułgaria) – „Polihim-SS” EOOD/ 

Nachalnik na Mitnitsa Svishtov

(Sprawa C-355/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Podatki pośrednie — Podatek akcyzowy — Dyrektywa 2008/118/WE — 
Wymagalność podatku akcyzowego — Artykuł 7 ust. 2 — Pojęcie „opuszczenia procedury zawieszenia 
poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych” — Opodatkowanie produktów energetycznych 

i energii elektrycznej — Dyrektywa 2003/96/WE — Artykuł 14 ust. 1 lit. a) — Wykorzystywanie 
produktów energetycznych do produkcji energii elektrycznej — Nabycie i odsprzedaż przez pośredniego 
nabywcę produktów energetycznych znajdujących się w składzie podatkowym — Bezpośrednia dostawa 

produktów energetycznych podmiotowi gospodarczemu w celu produkcji energii elektrycznej — Wskazanie 
pośredniego nabywcy jako „odbiorcy” produktów w dokumentach podatkowych — Naruszenie wymogów 
prawa krajowego odnoszących się do zwolnienia z podatku akcyzowego — Odmowa zwolnienia — Dowód 

wykorzystywania produktów w warunkach umożliwiających zwolnienie z podatku akcyzowego — 
Proporcjonalność)

(2016/C 287/06)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający
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Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „Polihim-SS” EOOD

Strona pozwana: Nachalnik na Mitnitsa Svishtov

Przy udziale: Okrazhna prokuratura Pleven

Sentencja

1) Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku 
akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG, należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż wyrobu akcyzowego 
przechowywanego w składzie podatkowym przez uprawnionego prowadzącego taki skład pociąga za sobą dopuszczenie tego wyrobu 
do konsumpcji dopiero w momencie, gdy wyrób ów opuszcza fizycznie dany skład podatkowy.

2) Artykuł 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w związku z art. 7 dyrektywy 
2008/118 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie odmowie przez władze krajowe zwolnienia z akcyzy 
produktów energetycznych, które po tym, jak zostały sprzedane przez uprawnionego prowadzącego skład podatkowy pośredniemu 
nabywcy, zostają odsprzedane przez tego nabywcę końcowemu podmiotowi zużywającemu, który spełnia wszystkie wymogi 
przewidziane w prawie krajowym do celów zwolnienia z akcyzy i któremu produkty te zostają bezpośrednio dostarczone ze składu 
podatkowego przez tego uprawnionego prowadzącego ów skład, z tego tylko względu, że pośredni nabywca, wskazany przez tego 
uprawnionego prowadzącego skład podatkowy jako ich odbiorca, nie ma statusu końcowego podmiotu zużywającego uprawnionego 
na mocy prawa krajowego do odbierania produktów energetycznych zwolnionych z akcyzy.

(1) Dz.U. C 329 du 22.9.2014.
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