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Wczoraj wrocławski WSA skierował trzy pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
opodatkowania olejów opałowych.
Historia sporów o opodatkowanie akcyzą olejów opałowych i terminowego składania zestawień
oświadczeń nabywców, jako formalnego warunku stosowania stawki właściwej dla olejów
opałowych, jest długa i pełna niespodziewanych wydarzeń.
Trzeba też przyznać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu jest w tej sprawie
wyjątkowo wnikliwy i uporczywy. Dość przypomnieć, że to właśnie sąd z Wrocławia zwrócił się do
Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności z ustawą zasadniczą art.
89 ust. 16 ustawy o akcyzie (sygn. I SA/Wr 1184/11).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2014 r. (sygn. P 24/12) z przyczyn proceduralnych
de facto nie rozstrzygnął przedmiotowej kwestii, powodując wielki zawód wśród rzeszy
przedsiębiorców zajmujących się handlem olejami opałowymi.
Ścieżka konstytucyjna zawiodła. Ale WSA we Wrocławiu postanowił iść krok dalej. Wczoraj zwrócił
się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. I SA/Wr 562/14). Dotyczą
one m.in. tego, czy art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, nakazujący stosowanie do
olejów opałowych stawki akcyzy właściwej dla paliw silnikowych także w razie niespełnienia
przez podatnika jedynie wymogu formalnego (tj. terminowego złożenia zestawienia oświadczeń
nabywców olejów), jest zgodny z przepisami dyrektywy 2003/96.
Wrocławski WSA dał zatem przedsiębiorcom i organom podatkowym kolejną szansę na definitywne
rozstrzygnięcie sporu związanego z opodatkowaniem olejów opałowych w sytuacji, gdy są one
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, ale w związku z ich sprzedażą doszło do uchybienia
formalnego, tj. do nieterminowego złożenia w urzędzie celnym zestawienia oświadczeń.
Wydaje się, że czas najwyższy zakończyć wieloletnie już spory w tej sprawie. Zwłaszcza że polski
ustawodawca planuje odejście od budzącej kontrowersje regulacji krajowej i rezygnację z
warunku stosowania stawki właściwej dla olejów opałowych, czyli obowiązku terminowego
złożenia do organów celnych zestawienia oświadczeń nabywców (projekt ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej z 21 maja 2014 r.).
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