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În acest număr:
Clarificări privind deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv
și tratamentul lipsurilor constatate
Cazul C-64/15 – “BP Europa S împotriva Hauptzollamt Hamburg-Stadt” aduce clarificări
privind diferitele interpretări ale noțiunii de deplasare a produselor accizabile în regim
suspensiv, mai precis tratamentul lipsurilor și momentul exact al încheierii unei astfel de
deplasări.
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Clarificări privind deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv și
tratamentul lipsurilor
Curtea Europeană de Justiție a clarificat scopul articolului 10 (4) din Directiva 2008/118 ce
tratează situațiile în care produsele accizabile deplasate în regim suspensiv nu au ajuns la
destinație și nu au fost constatate nereguli pe parcursul deplasării acestora. Contrar unor
interpretări aplicate de anumite State Membre, Curtea a concluzionat că această prevedere
se aplică nu numai situațiilor în care cantitatea totală de produse accizabile deplasate în
regim suspensiv de accize nu a ajuns la destinație ci și situațiilor în care doar o parte din
acele produse nu au ajuns la destinație.
Astfel, în cazul în care, de exemplu, numai 90% din produsele accizabile ce se deplasează
în regim suspensiv de accize au ajuns la destinație fără nereguli constatate pe parcursul
transportului, se consideră că lipsurile de 10% au avut loc în Statul Membru de expediere și
la momentul începerii deplasării. Drept urmare, lipsurile de produse fac subiectul
coeficienților de pierderi acceptate de către acel Stat Membru, și produsele vor fi eliberate în
consum în acel stat (accizele aferente lipsurilor ce depășesc pierderile acceptate, dacă este
cazul, vor fi percepute acolo). Contrar acestei decizii, ocazional accizele aferente lipsurilor
de produse accizabile sunt percepute de către Statul Membru de destinație.
Relevant în cazul de mai sus, Curtea a mai concluzionat că numai recepționarea efectivă a
bunurilor trebuie să fie factorul decisiv în determinarea încheierii deplasării și nu încheierea
transportului.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Regulile ce se aplică în cazul în care sunt descoperite lipsuri de produse accizabile pe
parcursul deplasării acestora depind de momentul descoperirii acestor nereguli. Dacă
lipsurile sunt descoperite numai la sosire procentele pierderilor acceptate și nivelul accizelor
din Statul Membru de expediere vor fi aplicate, și acel Stat Membru este îndreptățit să
perceapă accizele aferente, dacă este cazul.
Ce este de făcut?
În cazul în care desfășurați operațiuni cu produse accizabile, și constatați lipsuri, trebuie să
evaluați coeficienții de pierderi ai cărui Stat Membru se aplică, precum și ce Stat Membru
este îndreptățit să perceapă accizele potențial aplicabile.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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