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Czy zakup specjalnego pojazdu samochodowego o przeznaczeniu kempingowym typu
kamper z kraju Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
Kwestia opodatkowania akcyzą nabywanego wewnątrzwspólnotowo przez Podatnika
samochodu rozstrzygana jest na gruncie 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 - w której
ustawodawca wskazał definicję samochodu osobowego podlegającego opodatkowaniu
podatkiem akcyzowym (art. 100 ust. 4 ustawy).
Zaklasyfikowanie samochodu do grupy samochodów osobowych w nabyciu
wewnątrzwspólnotowym winno nastąpić na podstawie analizy Nomenklatury Scalonej,
o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że pojęcia pojazdu osobowego
zawarte w Kodeksie drogowym nie mają zastosowania do celów określenia przedmiotu
opodatkowania podatkiem akcyzowym, gdyż ustawa o podatku akcyzowym samodzielnie
definiuje jakie pojazdy zostały zaliczone do samochodów osobowych podlegających
opodatkowaniu akcyzą.
Pozycja 8703 Scalonej Nomenklatury obejmuje pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy
mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702),
włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.
Natomiast rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 1987.256.1 oraz Dz.
Urz. UE – sp.02-2-382 z późn. zm.) stanowi, że samochody kempingowe, w zależności od
pojemności skokowej silnika, posiadają następujące kody CN 8703 23 11, 8703 32 11,
8703 33 11.
Zatem w myśl Nomenklatury Scalonej samochody kempingowe powinny być klasyfikowane
do kodu CN 8703 (samochody osobowe), przez co ich wewnątrzwspólnotowe nabycie
podlega, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, opodatkowaniu z akcyzą.
Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących
standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot
sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki
trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach
i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych
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bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne
negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów lub usług.
W przypadku trudności w ustaleniu właściwego kodu podmiot możne zgłosić się do Ośrodka
Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29,
z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.
Wskazać należy natomiast, iż przedmiotowa opinia może być pomocna w zakresie ustalenia
kodu CN pojazdu lecz nie ma charakteru wiążącego gdyż nie posiada waloru decyzji, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz. 800 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
- Art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 2, 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.),
- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 1987.256.1 oraz Dz.
Urz. UE – sp.02-2-382 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych
(Dz.Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z
późn. zm.).

