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Obowi zek przed o enia za wiadczenia dotyczy bowiem wy cznie samocho-
dów osobowych rozumianych zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzo-
wym jako pojazdy samochodowe i pozosta e pojazdy mechaniczne obj te pozycj  
CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne ni  obj te pozycj  
8702, w cznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 
wy cigowymi, z wy czeniem pojazdów samochodowych i pozosta ych pojazdów, 
które nie wymagaj  rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W przypadku w tpliwo ci wnioskodawca mo e:
1. zwróci  si  do Izby Admini stracji Skarbowej we Wroc awiu Dzia  Wi cej In-

formacji Akcyzowej, ul. Hercena 11, 50–950 Wroc aw z wnioskiem o wydanie 
Wi cej Informacji Akcyzowej (WIA) dla przedmiotowego samochodu, która 
okre la m.in. klasyfikacj  samochodu osobowego w uk adzie odpowiadaj cym 
Nomenklaturze Scalonej (CN). Regulacje dot. WIA zawarte s  w dziale IA usta-
wy o podatku akcyzowym, a wi cej informacji w powy szym zakresie mo na 
uzyska  na stronie Izby Administracji Skarbowej we Wroc awiu (https://www.
dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/informacje-
podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-akcyzowa), lub

2. zwróci  si  do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Alojzego Feli skiego 
2B, 01–513 Warszawa z wnioskiem o wydanie Wi cej Informacji Taryfowej 
(WIT) dla pojazdu o urz dowe potwierdzenie klasyfikacji taryfowej towaru od-
prawionego na terytorium Unii Europejskiej do kodu CN 9705 tj. kolekcjonerski 
pojazd silnikowy.

W zwi zku z powy szym w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania 
art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, poniewa  obrót samochodami 
kolekcjonerskimi (zabytkowymi) nie rodzi obowi zku podatkowego w podatku ak-
cyzowym i do rejestracji takich pojazdów ustawa nie wymaga adnego za wiadcze-
nia potwierdzaj cego ten fakt. W my l art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy o ruchu drogowym 
obowi zek przed o enia za wiadczenia dotyczy bowiem wy cznie samochodów 
osobowych (CN) 8703.

Marta Rusin

Podstawa prawna: art. 306a, b, c, art. 306 k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 1, 
art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 101 ust. 2 i ust. 5, art. 109 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 110 ust. 6, 
art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, art. 72 ust. 1 pkt . 6a, ust. 2b ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Odmowa wydania dokumentu potwierdzaj cego brak obowi zku ...
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wi zany, dla celów zwi zanych z rejestracj  samochodu osobowego na terytorium 
kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzaj cego za-
p at  akcyzy na terytorium kraju, z zastrze eniem art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6, 
art. 110a ust. 2a, art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a.

W ust. 2 cytowanego przepisu wynika natomiast, e dla celów zwi zanych z re-
jestracj  samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym, naczelnik urz du skarbowego jest obowi zany wyda  na wniosek zain-
teresowanego podmiotu dokument potwierdzaj cy brak obowi zku zap aty akcyzy 
na terytorium kraju, z zastrze eniem art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6, art. 110a ust. 2a, 
art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a.

Przepisy te odnosz  si  do samochodów osobowych, przeznaczonych zasad-
niczo do przewozu osób, obj tych pozycj  CN 8703, nie odnosz  si  natomiast 
do pojazdów samochodowych klasyfikowanych do innych pozycji Nomenklatury 
Scalonej, gdy  jako niewymienione w ustawie o podatku akcyzowym nie podlegaj  
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W my l art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji doko-
nuje si  na podstawie dokumentu potwierdzaj cego zap at  akcyzy na terytorium 
kraju albo dokumentu potwierdzaj cego brak obowi zku zap aty akcyzy na teryto-
rium raju albo za wiadczenia stwierdzaj cego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu 
przepisów o podatku akcyzowym, je eli samochód osobowy, pojazd rodzaju „sa-
mochodowy inny”, podrodzaj „czteroko owiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub 
podrodzaj „czteroko owiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ci a-
rowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ci a-
rowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjal-
ny (kategoria homologacyjna Ml i N1), zosta  sprowadzony z terytorium pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Nale y podkre li , e za prawid ow  klasyfikacj  danego wyrobu odpowie-
dzialny jest podatnik i to on sam klasyfikuje swoje wyroby wg zasad okre lonych 
w poszczególnych klasyfikacjach Nomenklatury Scalonej (CN) Wspólnotowej Tary-
fy Celnej – Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987 r. w spra-
wie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 
(Dz. Urz. WE L 256 z dnia 07.09.1987 r., str. 1, z pó n. zm).; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z pó n. zm.). Klasyfikacja towarów 
w Nomenklaturze Scalonej podlega regu om zapewniaj cym jednolit  interpreta-
cj , co oznacza, e dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej 
pozycji i podpozycji z wy czeniem wszelkich innych, które mog yby by  brane 
pod uwag . Zgodnie z regu  dla celów prawnych klasyfikacj  towarów ustala si  
zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub dzia ów oraz zgodnie z Ogól-
nymi regu ami interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie natomiast z regu  6., 
klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna by  przeprowadzo-
na zgodnie z ich tre ci  i uwagami do nich, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian 
wynikaj cych z pozosta ych regu , stosuj c zasad , e tylko podpozycje na tym 
samym poziomie mog  by  porównywane.

Je eli przedmiotowy pojazd jest samochodem kolekcjonerskim i klasyfikuje si  
do pozycji CN 9705, a nie jako samochód osobowy do pozycji CN 8703, to dla 
potrzeb jego rejestracji w kraju nie jest wymagane potwierdzenie zap aty podatku 
akcyzowego lub braku obowi zku zap aty tej akcyzy.


