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C • OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU 3ĘDEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

W nawiązaniu do opublikowanych na stronie Rządówego Centrum Legislacji wstępnych projektów
rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego brzmienia ustawy z dnia 8 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (dalej: .„ustawa” lub „ustawa o podatku akcyzowym”) oraz niektórych innych ustaw, JSW
KOKS S.A. (dalej: „Spółka”) pragnie zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian we wstępnym
projekcie rozporządzenia Ministra Finans6w w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień
od podatku akcyzowego z dnia 11 maja 2015 r.

Rozporzpdzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień
od podatku akcyzowego

Spółka mając na uwadze postulowany cel nowelizacji ustawy, jakim jest m.in. uproszczenie procedur
rozliczania akcyzy oraz zniesienie niektórych obowiązków formalnych, proponuje rezygnację z obowiązku
przedkładania dodatkowego oświadczenia o ilości energii elektrycznej zużytej da celów objętych
zwolnieniem od akcyzy przewidzianym dla energii elektrycznej zużywanej w procesie produkcji energii
elektrycznej lub w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych oraz energii elektrycznej zużywanej
w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (uwaga zgłaszana przez Spółkę na etapie
konsultacji projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym).

Należy bowiem zauważyć, iż informacje, które zgodnie z 2 projektu rozporządzenia powinny zostać
wskazane w oświadczeniu, zawarte są również w comiesięcznych deklaracjach dla podatku akcyzowego
od energii elektryczrej (AKC-.4/H) składanych przez podatników akcyzy w terminie do 25. dnia miesiąca,
w ktorym nastąpiło zużycie energii eIektrycznej



Obecne rozwiązanie skutkuje w praktyce dublowaniem przez podatników tej samej czyrności faktycznej,

jaką jest przekazanie informacji o ilości energii elektrycznej zużytej na cele objęte wyżej wymienionym

zwolnieniem od akcyzy. Równocześnie w ocenie Spółki brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia

dla wprowadzenia dwóch róznych terminów dla przekazyiania tych Informacji.

Ponadto dodatkowy obowiązek formalny składania comiesięcznych oświadczeń o ilości energii

elektrycznej zuzytej do wyżej wymienionych celów zwolnionych od akcyzy w zaden sposób nie wpływa

na szczelność systemu opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Tym samym brak jest uzasadnienia

dla tego dodatkowego wymogu stosowania zwolnienia od akcyzy, który istotnie zwiększa zaangażowanie

wymagane ze strony podatnika dla prawidłowego rozliczenia akcyzy od energii elektrycznej.

Tym samym Spółka postuluje wykreślenie z przedmiotowego rozporządzenia 2 I stosowaną aktualizację

numeracji paragrafów tego aktu prawnego.
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: - Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1, Jeżeli zgłoszene ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) kib uzupeinienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dn 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami zalożen projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym
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urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, ktćre
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będze uczestniczyła osobiście w tych pracach,

3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których rnowaw
art T ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. ó działalności obbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.




