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Zawiadomienie dotyczące spłaty odsetek w przypadku zwrotu należności celnych związanych ze 
środkami ochrony handlu w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku 

kończącego postępowanie w sprawie

(2019/C 224/02)

1. W dniu 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-365/15 Wort
mann. Zgodnie z tym orzeczeniem, w przypadku gdy podatki lub cła zostały pobrane przez państwo członkowskie 
na podstawie rozporządzenia, które zostało uznane za nieważne lub unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, strony, które zapłaciły podatki lub cła zgodnie z unieważnionym rozporządzeniem, mają prawo, 
co do zasady, do uzyskania nie tylko zwrotu tych podatków lub ceł, ale także odsetek od tych kwot (1).

2. W związku z tym, w celu zapewnienia jasności, Komisja zaczęła zawierać przepisy dotyczące obowiązującej stopy 
oprocentowania w swoich rozporządzeniach wykonawczych wprowadzających środki ochrony handlu (tj. środki 
antydumpingowe, wyrównawcze i ochronne). Komisja początkowo określiła stopę oprocentowania, którą należy 
zapłacić w przypadku zwrotu w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku kończącego postępo
wanie w sprawie, jako stopę stosowaną przez Europejski Bank Centralny do jego podstawowych operacji refinansują
cych, powiększoną o jeden punkt procentowy, zgodnie z art. 112 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 (2).

3. W dniu 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (3). Rozporządzenie to zaczęło być stosowane tego samego dnia (4) i określono w nim między innymi 
zasady dotyczące tworzenia i wykonywania budżetu ogólnego UE (5).

4. Art. 109 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, który ma również zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2018 r. (6), 
stanowi, że:

„gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej […] stopą oprocento
wania jest stopa stosowana przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinan
sujących, opublikowana w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązująca pierwszego kalendarzowego 
dnia każdego miesiąca. Stopa oprocentowania nie może być ujemna. Odsetki nalicza się począwszy od daty płatności 
kwoty podlegającej zwrotowi do dnia, w którym zwrot staje się wymagalny.

W przypadkach gdy całkowita stopa procentowa byłaby ujemna, zostaje ona ustalona na poziomie zero procent.”.

5. W związku z tym Komisja nie jest już uprawniona do określania, w odniesieniu do instrumentów ochrony handlu, 
mającej zastosowanie stopy oprocentowania w odpowiednich motywach lub w części normatywnej rozporządzeń 
nakładających środki antydumpingowe, wyrównawcze lub ochronne.

(1) Wyrok Trybunału z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-365/15, Wortmann, ECLI:EU:C:2017:19, pkt 37.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 

(Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.  w sprawie zasad finansowych 

mających  zastosowanie  do  budżetu  ogólnego  Unii,  zmieniające  rozporządzenia  (UE)  nr  1296/2013,  (UE)  nr  1301/2013,  (UE) 
nr  1303/2013,  (UE)  nr  1304/2013,  (UE)  nr  1309/2013,  (UE)  nr  1316/2013,  (UE)  nr  223/2014 i  (UE)  nr  283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1) (znane również jako 
rozporządzenie finansowe).

(4) Art. 282 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
(5) Tamże, art. 1.
(6) Tamże, art. 282 ust. 2.
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6. W związku z tym odpowiednie przepisy zawarte we wszystkich rozporządzeniach wykonawczych przyjętych na 
podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (7), (UE) 2016/1037 (8), (UE) 2015/478 (9) 
oraz (UE) 2015/755 (10) zostają zastąpione art. 109 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 2 sierpnia 
2018 r.

7. W celu ułatwienia odniesień Komisja zawarła w załączniku wykaz wszystkich rozporządzeń wykonawczych zmienio
nych art. 109 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.

8. Dlatego w odniesieniu do przywozu dopuszczonego do swobodnego obrotu w dniu 2 sierpnia 2018 r. lub później, 
w przypadku gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku kończącego 
postępowanie w sprawie, do wypłaty należnych odsetek stosuje się stopę stosowaną przez Europejski Bank Centralny 
w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinansujących, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej, obowiązującą pierwszego kalendarzowego dnia każdego miesiąca.

9. Przywóz dopuszczony do swobodnego obrotu przed dniem 2 sierpnia 2018 r. nie podlega przepisom art. 109 roz
porządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. W konsekwencji do takiego przywozu zastosowanie ma stopa oprocentowa
nia, jeżeli została określona, wskazana w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym.

(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r.  w sprawie wspólnych reguł przywozu 
(Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 16).

(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu 
z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).
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ZAŁĄCZNIK

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 z dnia 29 stycznia 2018 r. nakładające ostateczne cło antydum
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów 
z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych arty
kułów z żeliwa pochodzących z Indii

C/2018/0265

Dz.U. L 25 z 30.1.2018, s. 6.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/186 z dnia 7 lutego 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych stali odpornych na 
korozję pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2018/0599

Dz.U. L 34 z 8.2.2018, s. 16.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/330 z dnia 5 marca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) 2016/1036

C/2018/1274

Dz.U. L 63 z 6.3.2018, s. 15.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/607 z dnia 19 kwietnia 2018 r. nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalo
wych lin i kabli wysyłanych z Maroka i Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych 
państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1036

C/2018/2231

Dz.U. L 101 z 20.4.2018, s. 40.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/931 z dnia 28 czerwca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu 
wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

C/2018/3975

Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 13.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/921 z dnia 28 czerwca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaś
nięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

C/2018/3957

Dz.U. L 164 z 29.6.2018, s. 14.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1570 z dnia 18 października 2018 r. kończące postępowanie w spra
wie przywozu biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1194/2013

C/2018/6750

Dz.U. L 262 z 19.10.2018, s. 40.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1579 z dnia 18 października 2018 r. nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych opon pneu
matycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężaro
wych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylające rozpo
rządzenie wykonawcze (UE) 2018/163

C/2018/6765

Dz.U. L 263 z 22.10.2018, s. 3.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1684 z dnia 8 listopada 2018 r. nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie prze
glądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

C/2018/7153

Dz.U. L 279 z 9.11.2018, s. 17.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1690 z dnia 9 listopada 2018 r. nakładające ostateczne cła wyrównaw
cze na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych 
w autobusach lub samochodach ciężarowych i o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej, oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1579 nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych opon 
pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach cię
żarowych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/163

C/2018/7349

Dz.U. L 283 z 12.11.2018, s. 1.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównaw
cze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2019/43

Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/73 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pocho
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2019/48

Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 108.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki 
ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

C/2019/709

Dz.U. L 31 z 1.2.2019, s. 27.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/244 z dnia 11 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze 
na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

C/2019/880

Dz.U. L 40 z 12.2.2019, s. 1.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/251 z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczące ostatecznych ceł antydumpin
gowych nałożonych na przywóz pochodzący z przedsiębiorstwa Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd oraz zmieniające rozpo
rządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2019/874

Dz.U. L 42 z 13.2.2019, s. 25.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/297 z dnia 20 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na 
podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

C/2019/1306

Dz.U. L 50 z 21.2.2019, s. 5.

C 224/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.7.2019


	Zawiadomienie dotyczące spłaty odsetek w przypadku zwrotu należności celnych związanych ze środkami ochrony handlu w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku kończącego postępowanie w sprawie (2019/C 224/02)

