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A. OZNN;ZENIB I?ODMlOTU ZAINTDBBOWAKEGO PlUICJIHI NAD P1IDJBlt'rBN 
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J SW KOKS S.A. 
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ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze 
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ul. Pawliczka l, 41-800 Zabrze; ljaniqa@del oi ttece.com 
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C. ons lIOS'l'tILOIIJIHEQO ROZWIĄZANIA PRAHNBGO, ZZ WS1CAZANIBM INTJ:R&SIJ Bl!\DĄCI!:QIJ Pl\ZBDHIO'1'DC 0CJIJl0Nr 

W nawiązaniu do opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wstępnych projektów 

rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanego brzmienia ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (dalej: .ustawa" lub .ustawa o podatku akcyzowym") oraz niektórych innych ustaw, JSW 

KOKS SA (dalej: .Spółka") pragnie zwr6clć uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian we wstępnym 
projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z dnia 11 maja 2015 r. 

RozlJ.orz§.dzenle Ministra Finansów w slJ.raw/e zabezeleczeń akcl!!ow~t! 

Znowelizowane brzmienie ustawy o podatku akcyzowym wart. 63 ust. 1a stanowi, iż obowiązek złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie. 

Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowy~ w § 3 

ust. 5 pkt 1) zawiera doprecyzowanie powyższych zapisów ustawy i przewiduje, iż w przypadku wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy do wysokości zabezpieczenia akcyzowego nie 

będzie się wliczać kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej od wyrobów, dla których została określona zerowa 

stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie. Jednocześnie ww. projekt w § 3 ust. 5 pkt 2) stanowi, 

iż w takim przypadku przy ustalaniu kwoty zabezpieczenia akcyzowego będzie się wliczać najwyższą 

(w okresie ostatnich 6 miesięcy) miesięczną kwotę zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, której 

obowiązek zapłaty powstał w stosunku do tych wyrobów, jeteli wyroby te zostały opodatkowane stawką 

akcyzy inną niż zerowa. 



--- - .. _ ----

Jednocześnie w przedstawionym projekcie rozporządzenia brak Jest analogicznej regulacji 
dla wyrobów akcyzowych Innych nit wymIenIone w załączniku nr 2, objętych stawką akcyzy inną niż 

zerowa, kt6re zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku akcyzowym również podlegają obowiązkowi 

produkcji w składzie podatkowym. Zdaniem Spółki niewprowadzenie odpowiednich przepisów 

w rozporządzeniu (przy równoczesnym wprowadzeniu przepisów dotyczących wyrob6w wymienionych 
w załączniku nr 2) może w praktyce skutkować zawężeniem zakresu stosowania regulacji zawartej 

w ustawie. W świetle wspomnianego art. 63 ust. 1a ustawy, wprowadzane uproszczenia dotyczą zarówno 
wyrobów wymienionych w załączniku nr 2, jak i wyrob6w niewymienionych w tym załączniku. Ustawa 

w tym zakresie nie przewiduje jakichkolwiek rozróżnień. 

Tym samym niezrozumiałym jest wprowadzone w proponowanym brzmieniu rozporządzenia rozróżnienie 

sytuacji producentów tych dwóch grup wyrobów, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę okolicznoŚĆ, że ryzyko 

powstania jakichkolwiek nieprawidłowości oraz potencjalne kwoty zobowiązania podatkowego dotyczące 
wyrob6w akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 przeznaczonych na cele skutkujące 

opodatkowaniem tych wyrobów stawką inną niż zerowa, są znacznie mniejsze niż w przypadku wyrobÓW 

wymienionych w załączniku nr 2. W związku z powytszym, zdaniem Spółki. trudno jest znaleźć racjonalne 
uzasadnienie dla wprowadzenia ww. uproszczenia dla podmlot6w produkujących wyroby wymienione 

w załączniku nr 2, przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowego zakresu obowiązk6w wobec 

producent6w wyrobów niewymienionych w tym załączniku. 

Powyższe zagadnienie dotyczy również Spółki, kt6ra w ramach prowadzone] działalności gospodarczej 

produkuje m.in. surową smołę koksowniczą należącą do kodu eN 2706. Zdecydowane większość 
wyprodukowanej przez Spółkę smoły dostarczana jest z przeznaczeniem na cele uprawniające 

do zastosowania stawki akcyzy O zł; niemniej zdarzają się r6wnleż sytuacje, w których wyrób ten podlega 

opodatkowaniu według stawki przewidziane! dla pozostałych paliw opałowych. Dlatego też całkowicie 
nieuzasadnione wydaje się być składanie przez Spółkę zabezpieczenia akcyzowego od całości ilości 

smoły wytwarzanej przez Spółkę. 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Spółka proponuje wprowadzenie 

rozwiązania analogicznego do uproszczenia przewidzianego dla podmiotów prowadzących 

działalność produkcyjną w zakresie wyrobów wymIenionych w załączniku nr 2 opodatkowanych 
stawką akcyzy O zł równlet dla podmiotów produkujących wyroby akcyzowe nlewymienlone 

w załączniku nr 2, które przeznaczane są na cele skutkujące opodatkowaniem według stawki Innej 

nltO zł. 

R6wnocześnie Spółka pragnie zaznaczyć. iż ro~zerzenle zakresu wprowadzanego rozwiązania o wyroby 
niewymienione w załączniku nr 2 nie powinno negatywnie wpłynąć na interes Skarbu Państwa. gdyż 

poszczególne podmioty będą zobowiązane do składania zabezpieczenia akcyzowego w wysokości 
odpowiadającej rzeczywistej wysokości powstałego zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej. Tak 

więc w wyniku wprowadzenia postulowanych zmian organy podatkowe będą dysponować odpowiednim 
zabezpieczeniem dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych w kwocie. w jakiej 
zobowiązania te rzeczywiście powstają u danego podmiotu. 



W konsekwencji Spółka proponuje następujące brzmienie § 5 ust 3 rozporządzenia: 

uW przypadku ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego, o którym mowa w ust. 1, dojego 

kwoty: 

1) nie wlicza się kwot akcyzy i opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, dla któryCh została 

określona zerowa stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie, 

2) wlicza się największą, W okresie ostatnich 6 miesięcy przBd dniem ustalenia wysokości 

zabezpieczenia generalnego, kwotę powstałego zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, 

której obowiązek zapłaty powstał, za miesięczny okres rozliczeniowy, w stosunku do wyrobów 

akcyzowych, dla których została określona zerowa stawka akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, jeżeli wyrqby te zostały opodatkowane stawką akcyzy inną nit zero. II 
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Jezeli 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 zgłoszenie 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) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami 
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080», w nowym 
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając rowniez dane, które 
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zachowały swoją aktualność. 
2. Część B fonnularza 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 będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 

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

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


