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Wyrok w sprawie C 505/10 (Partrederiet Sea Fighter), 
czyli jak interpretować pojęcie „wykorzystania paliwa w żegludze” 

na potrzeby podatku akcyzowego - Akcyza
Jarosław Szajkowski

Trybunał zwrócił w niniejszym wyroku 
uwagę na fakt, że oleje mineralne dostar-
czane w celu wykorzystania jako paliwo 
w żegludze po wodach Unii Europejskiej 
są zwolnione ze zharmonizowanej akcyzy; 
istnieje tylko jeden wyjątek od owego 
zwolnienia, mówiący, iż zwolnienie nie ma 
zastosowania do olejów mineralnych wy-
korzystywanych „w prywatnej żegludze 
niehandlowej”.

Trybunał orzekał już, że każda działalność 
żeglugowa w celach handlowych mieści 
się w zakresie zastosowania zharmonizo-
wanego zwolnienia przewidzianego w art. 
8 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy Dyrektywy 
92/81/EWG, bez zróżnicowania ze wzglę-
du na cel żeglugi.

W odniesieniu do technicznego charakte-
ru rejsu Trybunał stwierdzał już, że np. 
manewry przeprowadzone przez pogłę-
biarkę portową w trakcie czynności zasy-
sania i zrzutu materiału, to jest jej prze-
mieszczenie się nierozerwalnie związane 
z wykonywaniem czynności pogłębiania, 
mieszczą się w zakresie pojęcia „żegluga”. 
Pojęcie to wymaga zatem, by odpłatne 
świadczenie usług było nierozerwalnie 
związane z przemieszczaniem się statku.

Przepisu art. 8 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 
92/81/EWG nie można natomiast inter-
pretować w ten sposób, że znajduje on 
zastosowanie do każdego świadczenia 
usług z wykorzystaniem statku na wodach 
Unii Europejskiej, to jest do zużycia olejów 

mineralnych niezwiązanego z przemiesz-
czaniem się statku.  Z brzmienia tego 
przepisu wynika bowiem, że zwolnienie 
uzależnione jest od użycia olejów mineral-
nych jako paliwa w żegludze na wodach 
Unii Europejskiej.

Konkludując zatem, art. 8 ust. 1 lit. c) 
Dyrektywy Rady 92/81/EWG, należy 
interpretować w ten sposób, że oleje 
mineralne dostarczane w celu użycia do 
napędu koparki, która jest zamontowana 
na stałe na statku, lecz dysponuje włas-
nym silnikiem i zbiornikiem paliwa, 
w związku z czym działa niezależnie od 
silnika napędowego statku, nie są zwol-
nione z podatku akcyzowego.
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Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (studia ukończone z wyróżnieniem). 
Konsultant podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym i wspólnotowym prawie podatkowym. Zajmuje się obsługą postępowań 
podatkowych i sporządzaniem w ich toku pism procesowych, sporządzaniem opinii prawno-podatkowych, oraz przeprowadzaniem 
audytów podatkowych. Redaktor Naczelny Serwisu Doradztwa Podatkowego.
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