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Zakres unormowania art. 241 WKC vs. art. 116 ust. 6 UKC

WKC – art. 241

Dokonanie przez organy celne zwrotu należności celnych przywozowych 
lub należności wywozowych(…), nie nakłada na te organy obowiązku 
wypłaty odsetek. 

Jednakże odsetki wypłaca się, gdy:

• decyzja w sprawie wniosku o udzieleniu zwrotu nie zostanie 
wykonana w terminie trzech miesięcy od dnia jej wydania,

• przewidują to przepisy krajowe.

Kwota tych odsetek jest naliczana w taki sposób, aby ich wysokość była 
równa kwocie, jaka zostałaby naliczona w tym celu w walucie krajowej na 
krajowym rynku finansowym.

„Z analizy porównawczej przepisów WKC i UKC wynika, że obecnie UKC, w przeciwieństwie do 
WKC, reguluje kwestię odsetek w sposób odmienny i wyczerpujący.” (NSA, I GSK 571/20)

UKC – art. 116

Zwrot nie powoduje wypłaty odsetek przez właściwe organy celne.

Odsetki są jednak wypłacane, w przypadku gdy 

decyzja o przyznaniu zwrotu nie zostanie wykonana w terminie trzech 
miesięcy od daty jej wydania, chyba że niedotrzymanie terminu było 
niezależne od organów celnych.

W takich przypadkach odsetki wypłaca się za okres od dnia, w którym 
upłynął ten trzymiesięczny termin, do dnia zwrotu. Stopę procentową 
odsetek ustala się zgodnie z art. 112.
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Główne tezy NSA – I GSK 571/20 (1)

• Zgłoszenie celne oparte o samoobliczenie
„Przyjęcie przez organ zgłoszenia celnego stanowiło czynność materialno – techniczną, opartą na obliczeniu i wykazaniu 
przez zgłaszającego (w ramach samoobliczenia), kwoty należności przywozowych lub wywozowych.”

• Odpowiedzialność zgłaszającego za zgłoszenie celne
„Stąd za podanie prawidłowych danych w zgłoszeniu celnym oraz przestrzegania wszelkich obowiązków odnoszących się do 
objęcia towarów odpowiednią procedurą odpowiadał zgłaszający (art. 199 RWKC).” 

• Odpowiedzialność zgłaszającego za klasyfikację taryfową oraz możliwość wystąpienia o WIT
„(…) obowiązek prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanego towaru spoczywał na importerze, który w razie 
wątpliwości mógł skorzystać z instrumentu prawnego jaki dawał mu art. 12 WKC i wystąpić do właściwego organu celnego 
o uzyskanie wiążącej informacji taryfowej.”

• TSUE uznaje dotychczasową praktykę klasyfikacyjną za błędną
„[TSUE – dopisek autora] Stwierdził, że dotychczasowa praktyka klasyfikacyjna – stosowana notabene zgodnie z zaleceniami 
Komitetu Kodeksu Celnego (…) – jest nieprawidłowa.”

• Zalecenia i noty nie są prawnie wiążące

• Mimo zaleceń i not zgłaszający pozostaje odpowiedzialny za zgłoszenie

• Wadliwość zaleceń i not nie stanowi automatycznie podstawy do wypłaty odsetek (???)
„(...) zastosowanie się do tych zaleceń [Zalecenia Komitetu Kodeksu Celnego, podobnie jak np. Noty wyjaśniające do CN –
dopisek autora] przez zgłaszającego, a nie organ celny, po pierwsze nie zwalnia zgłaszającego z odpowiedzialności za 
prawidłowe dokonanie klasyfikacji taryfowej towaru, a po drugie z tego powodu nie można przypisać organowi celnemu 
popełnienia błędu. W konsekwencji, jeśli z tego powodu zostanie dokonany zwrot nadpłaconej należności celnej, to nie 
powoduje to automatycznego powstania obowiązku naliczenia i wypłaty odsetek za cały okres występowania nadpłaty.” 
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Główne tezy NSA – I GSK 571/20 (2)

• TSUE wskazał na konieczność wypłaty odsetek w sytuacji naruszenia prawa unijnego. Nic bardziej mylnego – (???)
„Strona jako argument podaje z jednej strony to, że Trybunał przyznał, iż art. 241 WKC nie obejmuje wszystkich przypadków 
wypłaty odsetek, a z drugiej strony – że Trybunał wskazał na konieczność wypłaty odsetek od zwracanych należności 
celnych w sytuacji naruszenia prawa unijnego. Nic bardziej mylnego.”

• Wyrok TSUE C0365/15 dotyczy zwrotu ceł antydumpingowych – czy tylko ?
„Jak wcześniej zostało wywiedzione art. 241 WKC nie może mieć zastosowania w tej sprawie. Poza tym wyrok ten został 
oparty na założeniu, że ani art. 236 ust. 1 WKC, ani art. 241 tego Kodeksu nie wykluczają zwrotu odsetek w sytuacji tego 
rodzaju co w postępowaniu głównym, tj. zwrotu cła antydumpingowego wskutek uchylenia przez TSUE rozporządzenia, na 
podstawie którego owe cła zostały pobrane, w związku z niezgodnością ich poboru z prawem Unii.” 

„Zatem sformułowana przez Trybunał teza, że należności celne przywozowe, włącznie z cłami antydumpingowymi, 
podlegają zwrotowi z tego względu, że zostały one pobrane z naruszeniem prawa Unii i państwa członkowskie są 
zobowiązane także do zwrotu odsetek liczonych od dnia zapłaty tych należności, została wyrażona w podobnych, ale nie 
tożsamych ramach prawnych i wiąże się ściśle ze stanem faktycznym sprawy. A to zmienia postać rzeczy.”

• 116 UKC nie powinien budzić wątpliwości– (???)
„(…) Natomiast obecnie obowiązujący art. 116 UKC nie powinien budzić wątpliwości, uzasadniających konieczność 
wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.”
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Główne tezy TSUE – C-365/15

• WKC (art. 236) przewiduje zwrot cła, ale nie reguluje odsetek
36 „Należy w tym względzie wskazać, że o ile art. 236 ust. 1 akapit pierwszy kodeksu celnego przewiduje zwrot ceł 
antydumpingowych w sytuacji takiej jak sytuacja rozpatrywana w postępowaniu głównym, o tyle nie precyzuje on w sposób 
wyraźny, czy ów zwrot powinien być związany z zapłatą odsetek od kwot ceł podlegających zwrotowi.”

• Z orzecznictwa TSUE wynika, że zwrot cła pobranego w wyniku błędu legislacyjnego powinien obejmować również 
odsetki 

37 „(…) orzecznictwa Trybunału wynika, że gdy podatki lub cła zostały pobrane przez państwo członkowskie w zastosowaniu 
rozporządzenia Unii, które zostało uznane za nieważne lub uchylone przez sąd Unii, zainteresowani, którzy uiścili omawiane 
podatki lub cła, mają zasadniczo prawo nie tylko do zwrotu pobranych kwot, lecz również do odsetek od owych kwot (…)”

• WKC nie wyklucza zwrotu odsetek w przypadku błędu legislacyjnego a z drugiej strony  kwota zwrotu powinna 
zostać powiększona o odsetki 

38 „(…) ani art. 236 ust. 1 kodeksu celnego, ani art. 241 tego kodeksu nie wykluczają zwrotu odsetek w sytuacji takiej jak w 
postępowaniu głównym, a z drugiej strony – że zwrot rozpatrywanych ceł antydumpingowych miał miejsce wskutek 
uchylenia przez Trybunał rozporządzenia, na podstawie którego owe cła zostały pobrane, a zatem w związku z 
niezgodnością ich poboru z prawem Unii, co winno zostać zweryfikowane przez sąd krajowy, należy stwierdzić, że kwota 
owych ceł zwróconych na rzecz danego przedsiębiorstwa przez właściwy organy celny powinna zostać powiększona o 
odsetki od tej kwoty.”
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Pytanie prejudycjalne Finanzgericht Hamburg (Niemcy) C-427/20 (1) 

„Czy naruszenie prawa Unii jako przesłanka roszczenia o odsetki, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wywodzi z prawa Unii, występuje również wtedy, gdy organ państwa członkowskiego ustali należność celną z
naruszeniem wiążących prawnie przepisów prawa Unii, a sąd państwa członkowskiego stwierdzi to naruszenie prawa
Unii?”

• Czy pobranie cła niezgodnie z prawem rodzi obowiązek odsetek?
„12 Na gruncie prawa Unii nie jest jednoznaczne, czy skarżąca może również żądać odsetek za okres od dnia uiszczenia
należności celnych przywozowych pobranych niezgodnie z prawem przez będący drugą stroną postępowania główny urząd
celny do dnia wniesienia skargi na decyzje o pobraniu tych należności. Takie roszczenie o odsetki nie ma żadnej podstawy
prawnej w prawie krajowym.(…)”

• Z orzecznictwa TSUE wynika obowiązek wypłaty odsetek „na podstawie prawa UE”
„13 Trybunał orzekł niedawno w wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r. (Wortmann, C-365/15, sentencja), że w przypadku
pobrania należności celnych z naruszeniem prawa Unii, państwa członkowskie są na podstawie prawa Unii zobowiązane
względem podmiotów mających prawo do zwrotu do zapłaty związanych z tym zwrotem odsetek, liczonych od dnia zapłaty
przez owe podmioty należności celnych podlegających zwrotowi. Ten wyrok Trybunału stanowi kontynuację szeregu
orzeczeń, w których Trybunał zobowiązał państwa członkowskie na podstawie prawa Unii nie tylko do zwrotu opłat
pobranych z naruszeniem prawa Unii, ale również do zrekompensowania jednostce strat spowodowanych utratą
możliwości dysponowania środkami finansowymi. (…) Wspólną cechą tych wspomnianych wyżej wyroków Trybunału jest to,
że Trybunał stwierdził nieważność względną lub bezwzględną krajowej względnie unijnej podstawy prawnej obowiązku
uiszczenia opłat z powodu naruszenia prawa Unii; zwrot należności był w każdym przypadku oparty na błędzie legislacyjnym
państwa członkowskiego względnie Unii.”
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Pytanie prejudycjalne Finanzgericht Hamburg (Niemcy) C-427/20 (2) 

• W sprawie C 591/10 TSUE stwierdził obowiązek wypłaty odsetek mimo, że podatek VAT nie został pobrany w
wyniku błędu legislacyjnego

„17. W sprawie Littlewoods Retail i in. (wyrok z dnia 19 lipca 2012 r., C 591/10), (…) Trybunał uznał jednak również, że
państwa członkowskie są zobowiązane do zwrotu wraz z odsetkami kwot podatków pobranych z naruszeniem prawa Unii
(pkt 26). W postępowaniu głównym w sprawie Littlewoods Retail i in. naruszenie prawa Unii nie opierało się na przepisie
prawa krajowego czy prawa Unii, który został następnie uznany przez Trybunał za nieznajdujący zastosowania lub nieważny.
Naruszenie prawa Unii polegało na błędnym ustaleniu zbyt wysokiej podstawy opodatkowania (zob. opinia rzecznika
generalnego Trstenjaka z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie C 591/10, pkt 6) i nie zostało również stwierdzone przez sam
Trybunał, lecz opierało się wyłącznie na ustaleniach organu względnie sądu państwa członkowskiego. (…) Stwierdzenie to
mogłoby również przemawiać za tym, że naruszenie prawa Unii jako przesłanka wywiedzionego przez Trybunał z prawa Unii
roszczenia o odsetki istnieje również wtedy, gdy [Or. 10] organ państwa członkowskiego ustalił opłatę z naruszeniem
prawnie wiążących przepisów prawa Unii, a sąd krajowy stwierdził to naruszenie prawa Unii.”

• TSUE wielokrotnie podkreślał aspekt kompensacyjny odsetek

„18. Ponadto wielokrotnie podkreślany przez Trybunał aspekt rekompensaty za niekorzystną sytuację majątkową podmiotu
prawa spowodowaną utratą możliwości dysponowania środkami finansowymi (…), ma zastosowanie również w sytuacjach,
w których dany podmiot jest niezgodnie z prawem obciążony opłatami, ponieważ organ państwa członkowskiego
nieprawidłowo zastosował prawo Unii (…).”

• TSUE wskazał sytuacje, w których zwrot cła nie powodował wypłaty odsetek - ponowne obliczenie opłat było oparte
na później uzyskanych informacjach

„20 Wreszcie, izba orzekająca uznała, że Trybunał w swoim wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r. (Wortmann, C-365/15) wskazał
stany faktyczne, w których późniejsza korekta należnosci, początkowo ustalonych na niewłaściwą kwotę, nie spowodowała
powstania roszczenia o odsetki (pkt 29 i następne wyroku). Te [Or. 11] stany faktyczne mają jednak wspólną cechę, a
mianowicie to, że ponowne obliczenie opłat było oparte na później uzyskanych informacjach.(…)”
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Sentencja wyroku TSUE – C-365/15

„Gdy należności celne przywozowe, włącznie z cłami antydumpingowymi, podlegają zwrotowi z tego względu, że zostały
one pobrane z naruszeniem prawa Unii – co winno zostać zweryfikowane przez sąd krajowy – państwa członkowskie są
na podstawie prawa Unii zobowiązane względem podmiotów mających prawo do zwrotu do zapłaty związanych z tym
zwrotem odsetek, liczonych od dnia zapłaty przez owe podmioty należności celnych podlegających zwrotowi.”

„zostały one pobrane z naruszeniem prawa Unii” czyli:
• na podstawie aktu prawa uznanego za niezgodny z prawem UE – TAK
• na podstawie decyzji indywidualnej/wyroku niezgodnego z prawem UE - ??? -> C-427/20
• na podstawie niezgodnej z prawem praktyki orzeczniczej (organów celnych i sądów krajowych) - ??? -> ….
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