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W nawiązaniu do opubhkowanych na strona Rzadowego Centrum Logislacji wstępnych projektów

rozporządzen wykonawczych do znowelizowanego brzmienia ustawy z dnia O grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (dalej. ustOwa tub „ustawa o podatku akcyzowym) oraz niektórych Innych ustaw, JSW

KOKS SA (dalej: Spółka) pragnie zwrócic uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian we wstępnym

prcekcie razporzadzenia Ministra Finansów w sprawie awidencji I innych dokumentacji dotyczących
wyrobów akcyzowych znaków akcyzy z dnia 11 maja 2015 r.

qezyo,zadzen(e Ministra Finansów w aprawie awidencll I Innych dokumentach doty”zacycir

wyrobów akcyzowych I znaków akcyzy

a) Uprszzenie zasad prowedzęj ewidencji składu ziodośkowegcj

Przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów

akcyLowych i znaków akcyzy mu na celu uproszczenie dotychczasowych obowiązków ewIdencyjnych

dokumentacyjnych Tymczasem przygotowana propozycja regulacji dotyczącej zasad prowadzenia

ewidencji składu podatkowego obejmuje ponad 10 stron na których bardzo drobiazgowo wymieniono

elementy I informacje, które muszą zostać ujęte w takiej ewidencji. W świetle celu wprowadzanej regulacji,

zdanem Spółki, brak jest uzasadnienia dla tik szczegółowych i rygorystycznych zasad prowadzenia

ewidencji adu podatkowego, tym bardziej, że dotychczasowa regulacja w tym zakresie wydaje się być

wystarczająca.

Str i2zi”adneni do 2racktu przedmotowaqo 207 orządren a



zetnwicly proekt rczpor.rądzenia wprowidza azczegołowy podiał ewdenci prowadzonej przez
podrriot prowad;ący skad podatkowy na szereg r6nego rnfJzau części zistawimi, wymleniaac
równoczadne drobiazgowo dane. ore muszą byc ujęte w Lej ewidenoj

W ocenie Spółki proponowana w projekcu rozporządzenia konstnkcja eyiciencjl składu podatkowego
będzie powodować w praktyce liczne wątpUwości podatników w zakresie widłowego sposobu
ewdencjonowarial zdarzet zachodzących w składzie podatkowym.

Nowe zasady prowadzenia wsaomnianej dokumentacji będą stanowiły znaczne utrudnkrnie
da podmiotów, takich jak Spółka, które w ramach prowadzonej działalności przeprowadzają
skomplikowane ztone procesy produkcy1ne. Specyfika takiej działalności decyduje o tym, ze
niejednokrotnie bardzo trudne Ęo te nie nlemozle) będzie orecyzyine przyporzadkowaniie zrizywanych
wyrobów, przeprowadzanych procesów oraz ich produktów do jadr-tej ze sztywnie oireślonych kategorii
zdarzen wskazanych w projekcie rozporządzenia.

W szczególności warto zaznaczyć, ze w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej Spółka zuzywa
szereg róznego rodzaju wyrobów akcyzowych (np. gaz koksowniczy, olej płuczkowy), które
wykorzystywane są na potrzeby całości przeprowadzanych procesów. W wyniku tych procesów powstaje
szereg różnego rodzaju produktów (zarówno wyrobów akcyzowych jaki nieakcyzowych), a Spółka nie jest
w stanie w żaden sposób określić, tako ilośc zuzytych wyrobów została przeznaczona do wytworzenia
danego produktu.

W przeciwienstwia do proponowanych w projekcie rozwiązań dotychczasowa regutaca zawarta m.in.
w 5 12 ww. rozporządzenia jasno wskazuje, jakie Informacje powinny zostać zawarte w ewidencji składu
podatkowego. Obowiazujące przepisy nie tylko nie budzą większych wątpliwości cc do zakresu i sposobu
wskazywania poszczególnych rifcrmecp, lecz przede wszystkim pozwalają poszczególnym podmiotom
na dostosowanie metodologii prowadzenta ewidencji składu podatkowego do specyfiki działalności
gospodarczej danego podmiotu.

Zdaniem Spółki zastąpienie dotychczasowych zasad prowadzenia ewidencji składu podatkowego
regulacją przewidzianą w proekcia rozporządzenia całkowicie mija się z cerem wprowadzenia
komentowanego projektu, którym miało być uproszczenie dotychczasowych obowiązków ewidencyinych
dokumentacyjnych

Spółka pragnie również zauwazyć, iz zasady prowadzenia ewidencji przewidziane w przedmiotowym
projekcie rozporządzenia. w jej ocenie negatywnie wpłyną na czytelność i przejrzystość danych
ujmowanych w tym dokumencie. Obecna wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji pozwalają z łatwością
okreliĆ ilość danego wyrobu znajdującego się w składzie podatkowym, objętego procedurą zawieszenia
poboru akcyzy czy wyprowadzonego ze składu podatkowego Natomiast zasady określone
wprzedstawioniym proekcre rczpcrzadzena (ze wzglodu na skomplikowany podział na części
i zestawienia) powcduą. że zawarte w poszczególnych elementach ewideric1i rttormac1enie zawsze będą
ze sobą korespondowac W rezultacie ustalenie lści poszczególnych wyrobów akcyzowych znajdujacych
się w danym momencie w składzie oodatkowym moze okazać się trudne lub nawet niemożliwe
do przeprowadzenia.

Mając na uwadze powyższe, należałoby zatem rozważyć usunięcie skomplikowanego podziału

ewidenicti składu „odatkowego na części i z a z.t manie dotychczasowej regulacji



;zj czy psza ctrortę terosu karbi Panstw

W ocenie Spółki nateż.aloby zatem rozważyó rezygnację z wprowadzema obowIązku ujmowania
w ewidencji składu podatkowego Informacji dotyczących (ij Ilości wyrobow akcyzowych
wyprodukowanych w wyniku zuzycia innych wyrobów akcyzowych oraz (U) sposobu
wyprodukowania wyrobów akcyzowych.

c) WdłuŹm”e e,m[nu ewidOr7cJi

Zgodnie z 5 ust. przetawionego projektu rozporządzenia podmiot prowadzący dokumentacje in in.
ewidencje składu podatkowego. ewidencje posredraczącego podmiotu wę”jowsgo lub posrednhacugo
podmiotu gazowego) zobowiązany będzie do zamknięcia podsumowania lej dokumentacji za każdy
miesiąc kalendarzowy, nie póżraej niz w terminie 3 dni po upływie ostatniego dnia kazdego miesiąca.

W kontekście powyzszuj regulacji warta pamiętać, ze w ramach prowadzonej przez Spółkę dzialalnośc
gospodarczej niejednokrotnie zdarzają się sytuace, w których zamknięcie podsumowanie prowadzonej
dokumentacji w powyzszym terminie jest praktyczrre niemożliwe. Dotyczy to w szczególności dni
ustawowo wolnych od pracy ok np. początek roku kalendarzowego czy tzw. dtugie weeknndy (np. -

maja). W takich okresach Spółka dysponuje jedynie pracownikami, których obecność jest niezbędna
dla zachowania ciągłości procesów produkcyjnych, natomiast pracownikom księguwo-administracyjnyrn,
których zaangażowanie jest nezbędnę dla podsumowania zamknięcia ewidencji przysługują w łych

I okresach dni wolne od pracy,

Mając na uwadze powyższe Spółka pragnie zwróclc uwagę na potrzebę wydłużenia terminu
na zamknięcie I podsumowanie poszczególnych ewidencji do 3 dni roboczych. W ocenie Spółki
takie rozwiązanie znacznie ulatwi wypełnienie obowiązkow formalnych ciązących na podmiotach
uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi, przy ednoczesnym braku negatywnego wpływu
na popritwnosć rozliczeń czy mozliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku akcyzowego.

d) I)rnreczozonia brzm/onżn

Przedstawiony projekt rozporządzcrua w 4 pkt 1 stanowi. iż lośc energii elektryczne) sprzedanej
nabywcom koócowyni na terytorium kraju powinna być ujmowana w ewidencji zgodnie z datą sprzedaży
wykazaną na fakturze. Tymczasem art. 91 ust. 3 ustawy o pcdatku akcyzowym oraz odpowiadający mu
orzepis art. 138h ust. 5 znowolizowailego brzmienia tej ustawy stanowi, iz prowadzona ewidencja
powinna zawierac dane niezbędne do określenia poszczególnych ilości energii eektryczrej w okresach
meaiec.znych.

W zMazku z powyzszym na ęruncie ustawy o podatku akcyzowym mnżhwe jest łączne uimowanie liosci
energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu nabywcom koncowyni, podczas gdy brzmienie
komentowanego projektu rozporzadzenia wzbudza pewne w4tptiwosci, czy dane te nie powinny być
rozdzielone ijłozone .edlug dat wystawienia poszczególnych faktur.

Dlatego tcz, w celu uniknecia możliwych wątpliwości, zdaniem pótk, należałoby doprecyzować
brzmienie komantowanego przepisu poprzez wskazanie, lż łączna iIośÓ energii elektrycznej
sprzedanej nabywcom końcowym w danym miesiącu powinna być ujmowana w ewidencji
za miesiąc, w którym miała miejsce taka sprzedaż (decyduje data sprzedaży).



dotyczecaj sposobu prowudzenia ewidencji akLadu podatkowego zawartej w rozporządzeniu

Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w aprawe warunków prowadzenia składów

podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (U.: Oz. tJ z 2014 r.

poz. 353).

u) Z.st erezakmsu

Kamemowany projekt zaiłada również razezerzenie zakresu nforrnacji podlegających obowiązkowi

eyykiencjonowania m in. o dane dotyczące łuci wyrobów akyzowych wyprodukowanych w wyniku

zuzyca innych wyrobów akcyzowych (np. 20 ust. 1 pkt 2 komentowanego projektu rozporządzenia) oraz

sposób wyprodukowania wyrobów akcyzowych (np. 19 ust. 4 pkt 4 komentowanego projektu

rozporządzenia).

Zdaniem Spółki spełnienie powyższych wymsgar. za względu na ckokznoci wskazywane powyzej

(skomptkowanle I złożoność procesu produkcyjnego), w przypadku wielu podmiotów moze okazać się

W praktyce niemozhwe.

Przykładowo warta wskazać, że do produkcji prowadzonej w składzie podatkowym Spółka zużywrt olej

płuczkowy będący wyrobem akcyzowym, który neprzerwante krąży w inelalacji produkcyjne, słuząc

do wielokrotnego przeprowadzania procesów absorpcji i desorpcji. w wynMu których powstają wyroby

akcyzowe Specyfika przeprowadzanego procesu produkcyjnego nie pozwała jednak na określenie ile

wyrobów akcyzowych zostało wyprodukowanych w wyniku zużycia oleju płuczkowego na terenie

składu podatkowego.

Podobna wątpliwaśl dotyczą równiez gazu koksowniczego, który służy do przeprowadzania całego

pruneiu prudukcy)riago na teraniu poszczególnych jednostek produkcyjnych Spółki.

Z przyczyn wskazanych powyżej Spółka nie jest w stanie przyporządkować ilości wyrobów

akcyzowych wyprodukowanych w wyniku zużycia gazu koksowniczego czy Oleju płuczkowego

w składzie podatkowym. Mając na uwadze powyższe. Spółka postuluje rezygnację z wprowadzania

obowiązku ujmowania w ewidencji składu podatkowego danych dotyczących ilości wyrobów

akcyzowych wyprodukowanych w wyniku zużycia Innych wyrobów akcyzowych.

Wątpliwości Spóiki budzi także wymóg wskazywania w ewidencji składu podatkowego sposobu

wyprodukowania danego wyrobu akcyzowego (np. 19 ust. 4 pkt 4 komentowanego projektu

rozporzedzerda) Trzeba bowiem pamiętać, ze informacje dotyczące sposobu produkcji wyrobów

akcyzowych przekazywane są do właściwych organów podatkowych w trakcie procesu uzyskiwania

zezwolenia s prowadzenie składu podatkowego (są zawierane m.in. w regulaminie składu

podatkowe3o). Tym samym 55ciwQ organy dyaporwą atusowrymi informacjami w tym zakresie,

w związku z czym na ma potrzeby ich ponownego wskazywania w ewidencji składu podatkowego,

zwłaszcza, ze wszelkie zmiany w technologii produkcji i tak skutkują koniecznością odpowiedniego

uzupełnienia dokumentacji składu podatkowego

Warto tez nadmenĆ. że ze wka2yworiych juz powyzej względow tectrnogicznych. opsanie sposobu

wyprodukowania danego wyrorru jest bardzo cznsnchlcnne wymiga ano dodatkowego zaangazowania

ze strony pracowników Spólki adpowiudzieliych za poszczególne aspekty przeprowadzanego procesu

produkcyjnego. Równoczesnie zdaniem Spóiki wprowadzenie koniecznotci wreszczania tkicn

ormaciwowdencji nie badzie mulic) żadnego pr.mlożenia na zapewnienia prawidłowości roztczania



Pon acito Spółka prapnia z3uwa2Ć L2 przadaaw ony projckt ropurządzan a w 4 c1woL:a st do art. 91
ust”.y. uóy zpcdi.e z projektem uwulizarji ista” n podatku akcyzwym z dniem I stynznia 2016 r.
prestune cboyązywać. Tmisem komentowane ro?porządzene godnłe z 39 przestacinego
projektu roporzdzena ma weaó w zyce z drem 1 styria 2016 r. W zwtWki.L z powyzszym, zdaniem
Spółki, niezbędna Jest modyfikacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym, do których odwołuje
się 4 rozporzdzenla.

W związku z powyższym Spółka proponuje następujące brzmienie 4 pkt I rozpoządzenia

Iączna fici rnwrgii ofektiynej, ci której mowa w a,f. 138h ust. ó pkt ustawy wyrhająca z taklu,
ijrncwana jesŁ w ewidencji ze miesiąc. w któiym. zgoclsirn z !eh1w, miała miejsce spriedu! unergii
elektiycznej;
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Jeżeb zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 8 ustziwy z dna 7 ipca 2005 r. o działaincci
cbbingowej w procesie anowienia prawa, tresó Zgłoszerw3 zmrany daiych skresia się.
Nepotrzebne skresIi.

Pnuczenie:
I. Jezali zcjłoszen ma na cu uwzplednenie „m”an z niełych po dacie wniesłarua urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dra 7 rpca 2005 r, ci działalności obblngowoj w procesie
stanowienia prawa ub uzupełnienie braków formainycii poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzena
Rady Ministrów z dna 22 sierpnia 2011 r, w sprawie zgłaszania ?teresowsnia pracami nad projoktami
aMów normatywnych oraz pr ijektam zlozen projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)) w nowym



rzdawyn fórrnu!azu z sztie ney ypłnĆ y;te ruryk, pcwtarząc rówr?iek dane, które
zchowaiy swoją akt unoĆ,

2. C:ś B formurza uetna ę w prypacku zgoszena dotyczacego jdrt ogariizacyoeJ
oraz w syLici, jdy ocba fiycza, klara zgtasza zariternsowanIe pracarnt nad projektem założeń
projektu ustawy tub potuktem aktu normatywnego, nIe będz uczestrozyia oscbcie w tych pracach.

3. W części D formuIarza, toscwne do okccznosci, uwzpiędrua ę dokumenty, o kt6rych mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dna 7 tpca 2005 r o d 4alrIQśct iobblngowej w procesie etanowienia prawa a
także pełnnmocnictaa do wnesIena zgicszena lub do reprezentowania podrntotu w pracach nad
proktem aktu normatywnego lub projektu zatozen projektu ustawy.

4. Częd E formularza wypełna się w przypadku uzpeinenie brak8w formalnych tub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgtoszenla


