Zwolnienia ze względu na przeznaczenie
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Czy Podmiot prowadzący działalność gospodarczą (finalny nabywca węglowy)
nabywając wyroby węglowe do celów opałowych, które korzystają ze zwolnienia
z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne
AKC – R?
Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 8
czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą - w okresie do dnia 1 stycznia
2012 r. zwalnia się od akcyzy, węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00,
przeznaczone do celów opałowych.
Od 2 stycznia 2012 r. obowiązuje zmiana do ustawy o podatku akcyzowym, która została
wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 232 poz. 1378).
Niektóre podmioty gospodarcze wykorzystując węgiel do celów wymienionych w art. 31a ust. 1
ww. ustawy nadal mogą nabywać wyroby węglowe ze zwolnieniem z opodatkowania
podatkiem akcyzowym.
Ustawa o podatku akcyzowym nie określa definicji ”wyrobów akcyzowych zwolnionych od
akcyzy ze względu na przeznaczenie”, zatem pod tym pojęciem należy rozumieć każdy wyrób
akcyzowy zwolniony od akcyzy w przypadku, gdy o tym zwolnieniu decyduje jego
przeznaczenie. Nie ulega wątpliwości, że wyroby węglowe, o których mowa w art. 31a ust. 1
ustawy, są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Podmioty zobowiązane do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia
rejestracyjnego zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
I, tak są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wykonują czynności
podlegające opodatkowaniu akcyzą, jak i podmioty, które wykorzystują wyroby akcyzowe
objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
W związku z powyższym podmiot prowadzący działalność gospodarczą zużywający wyroby
węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, podlega
obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
(AKC–R).
Podstawa prawna:
- Art. 16 ust. 1, art. 31a ust. 1, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (tj. Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).
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