
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/552 

z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

uaktualniająca odniesienia w dyrektywie Rady 2003/96/WE do kodów Nomenklatury scalonej dla 
niektórych produktów 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności 
jej art. 2 ust. 5 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (2) ustanowiono nomenklaturę towarów – „Nomenklaturę scaloną” – 
na potrzeby wspólnej taryfy celnej, statystyk handlu zagranicznego Unii oraz innych obszarów polityki Unii 
dotyczących przywozu i wywozu towarów. 

(2)  Produkty podlegające przepisom dyrektywy 2003/96/WE są określone przy pomocy odniesień do kodów 
Nomenklatury scalonej rozporządzenia Komisji (WE) nr 2031/2001 (3). 

(3)  Na podstawie zmian wprowadzanych do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 – przy czym ostatnie 
zmiany wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 (4) – kody Nomenklatury 
scalonej dla niektórych produktów, o których mowa w dyrektywie 2003/96/WE, zostały zastąpione nowymi 
kodami. 

(4)  W związku z tym należy zaktualizować odniesienia do niektórych kodów zastosowanych w dyrektywie 
2003/96/WE, by zapewnić, że produkty, do których się one odnoszą, są określane przez nowe kody 
Nomenklatury scalonej, zaktualizowanej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1925. 

(5)  Decyzja o aktualizacji odniesień do niektórych kodów Nomenklatury scalonej nie może skutkować jakimikolwiek 
zmianami minimalnych stawek podatkowych zastosowanych w dyrektywie 2003/96/WE ani dodaniem lub 
usunięciem jakichkolwiek produktów energetycznych. 

(6)  Należy zatem zmienić dyrektywę 2003/96/WE w poniższy sposób. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Odniesienia w dyrektywie 2003/96/WE do niektórych kodów Nomenklatury scalonej rozporządzenia (WE) 
nr 2031/2001 aktualizuje się do odniesień do odpowiednich kodów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1925:  

1) w art. 2 ust. 1 lit. h) kod „3824 90 99” zastępuje się kodami „3824 99 86, 3824 99 92 (wyłączając preparaty 
przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki 
do lakierów i produktów podobnych), 3824 99 93, 3824 99 96 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające 
aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów 
podobnych), 3826 00 10 i 3826 00 90”; 
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(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 279 z 23.10.2001, s. 1). 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 
z 31.10.2017, s. 1). 



2) w art. 16 ust. 1 odniesienia do niektórych kodów aktualizuje się w następujący sposób: 

a)  w akapicie pierwszym tiret drugie kod „3824 90 55” zastępuje się kodem „3824 99 55”; 

b)  w akapicie pierwszym tiret drugie kody „3824 90 80 do 3824 90 99” zastępuje się kodami „3824 99 80, 
3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki 
aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych), 
3824 99 93, 3824 99 96 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne 
i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych), 3826 00 10 
i 3826 00 90”; 

c)  w akapicie drugim kod „2851 00 10” zastępuje się kodem „2853 90 10”;  

3) w art. 20 ust. 1 odniesienia do niektórych kodów aktualizuje się w następujący sposób: 

a)  w lit. c) zdanie pierwsze kody „2710 11–2710 19 69” zastępuje się kodami „2710 12 do 2710 19 68 i 2710 20 
do 2710 20 39 oraz 2710 20 90 (wyłącznie w odniesieniu do produktów, których mniej niż 90 % objętości 
(włączając straty) destyluje w temperaturze 210 °C i których co najmniej 65 % objętości (włączając straty) 
destyluje w temperaturze 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86))”; 

b)  w lit. c) zdanie drugie kod „2710 11 21” zastępuje się kodem „2710 12 21”; 

c)  w lit. c) zdanie drugie kod „2710 11 25” zastępuje się kodem „2710 12 25”; 

d)  w lit. c) zdanie drugie kod „2710 19 29” zastępuje się kodami „2710 19 29 i 2710 20 90 (wyłącznie 
w odniesieniu do produktów, których mniej niż 90 % objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210 °C 
i których co najmniej 65 % objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250 °C według metody 
ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86))”; 

e) w lit. h) kod „3824 90 99” zastępuje się kodami „3824 99 86, 3824 99 92 (wyłączając preparaty przeciw
rdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do 
lakierów i produktów podobnych), 3824 99 93, 3824 99 96 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające 
aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów 
podobnych), 3826 00 10 i 3826 00 90”;  

4) w załączniku I odniesienia do niektórych kodów aktualizuje się w następujący sposób: 

a)  tabelę A aktualizuje się w następujący sposób: 

(i)  kod „2710 11 31” zastępuje się kodem „2710 12 31”; 

(ii)  kod „2710 11 41” zastępuje się kodem „2710 12 41”; 

(iii)  kod „2710 11 45” zastępuje się kodem „2710 12 45”; 

(iv)  kod „2710 11 49” zastępuje się kodem „2710 12 49”; 

(v)  kod „2710 11 51” zastępuje się kodem „2710 12 51”; 

(vi)  kod „2710 11 59” zastępuje się kodem „2710 12 59”; 

(vii)  kody „2710 19 41 do 2710 19 49” zastępuje się kodami „2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 
2710 20 19”; 

b)  w tabeli B kody „2710 19 41 do 2710 19 49” zastępuje się kodami „2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 
do 2710 20 19”; 

c)  tabelę C aktualizuje się w następujący sposób: 

(i)  kody „2710 19 41 do 2710 19 49” zastępuje się kodami „2710 19 43 do 2710 19 48 i 2710 20 11 do 
2710 20 19”; 

(ii)  kody „2710 19 61 do 2710 19 69” zastępuje się kodami „2710 19 62 do 2710 19 68 i 2710 20 31 do 
2710 20 39”. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 września 2018 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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