Zwolnienia ze względu na przeznaczenie
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Czy w przypadku nabycia ze składu podatkowego na cele grzewcze gazu o kodzie CN
2711 12 11 podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany do prowadzenia
ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 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 - zwalnia się od akcyzy ze
względu na przeznaczenie używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe
o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli
są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.
Dokonując zakupu ze składu podatkowego pozostałych węglowodorów gazowych o kodzie
CN 2711 12 11 do celów opałowych podmiot wypełnia dyspozycje z art. 32 ust. 3 pkt 1 ww.
ustawy.
Ponadto przepis art. 32 cytowanej ustawy zobowiązuje Podmiot do spełnienia dodatkowych
warunków, o których mowa w ust. 5 – 13 aby możliwe było zastosowanie zwolnienia.
Jednak z dniem 1 stycznia 2016 r. został uchylony ust. 5 pkt 3 cytowanego wyżej artykułu,
gdzie warunkiem zwolnień było prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych
zwolnieniem ze względu na przeznaczenie przez między innymi podmiot zużywający
prowadzący działalność gospodarczą z użyciem tych wyrobów akcyzowych.
Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2016 r. został wprowadzony przepis art. 138f ust. 1 pkt 3
ww. ustawy, który zobowiązuje podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą
z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów
opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 do
prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie.
Zatem obecnie prowadzenie wyżej cytowanej ewidencji przez podmiot zużywający nie jest
warunkiem zwolnienia. Dodatkowo należy dodać, że w opisanej sytuacji podmiot prowadzący
działalność gospodarczą, w wyniku której wyłącznie zużywa do celów opałowych pozostałe
węglowodory gazowe o kodzie CN 2711 12 11 nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
także w związku z art. 138f ustawy.

Podstawa prawna:
- Art. 32 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, art. 138f ust. 1 pkt 3 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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