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Czy od 1 września 2010 r. wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu typu quad podlega
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
Od 1 września 2010 r. przepis art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia
2008 r. (tj. Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą obowiązuje w nowym brzmieniu (zmiana wynikająca z ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., Dz.U.
nr 151/2010, poz. 1013): Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe
pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób,
inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz
samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych
pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Natomiast do dnia 31 sierpnia 2010 r. brzmienie art. 100 ust. 4 ustawy to:
Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte
pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702,
włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi,
z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie
CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.
Zatem w obecnie obowiązujących przepisach zrezygnowano z posługiwania się pojęciem
quad i uzależniono kwestię opodatkowania pojazdów o kodzie CN 8703 od faktu rejestracji
pojazdu. W takiej sytuacji quady o kodzie CN 8703, dla których odrębne przepisy nakładają
obowiązek rejestracji podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Podstawa prawna:
- Art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 8
czerwca 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej
Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .

