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Projekt rozpofZEldzenia Ministra Finans6w w sprawie kontroli niekt6rych wyrob6w akcyzowych 

z dnia 26 paidziemika 2015 r. 

(tytul projektu zalozerl projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporzi>.dzenia - zgodnle z jego 
tresci ... udost~pnioni>. w Bluletynie Informacji Publicznej lub informacJi>. za~eszczon ... w wykazie prac 

legis1acyjnych Rady Kinistr6w, Prezesa Rady Ministr6w alba ministr6wl 

A. OZHACZBNIB PODHl:O!ro ZAXNDRUOWIIIIBGO PIUICJIMl HAD 1'JIOJ1D!.'l'DI 

1. Nazwal.ill\l~ i Aailwlsks" 
JSW KOKS S.A. 

2. Adres siedzlby , ... dee II *,iejllea eltftlieeeJI4ftt4" 
ul. PawIiczka 1, 41-800 Zabrze 

3. Adeee dO korespondencji 1 adres e-mail 
ul. PawIiczka I, 41-800 Zabrze; Ijaniqa@deloittece.com 

B. WllDZANIB 080B 0PlIA1INl:0NJ'CB DO IIBPBl:IBN!l'OIIaNIA PCDaOTU WDaIDlIONJJ:GO W CQ8CI A W PRACACII IUID 
noJIDt'rBM 

Lp. "lmit: i "nazwlako Adres 

1 
!.ukasz Janiga 

2 
... -

3 

4 

5 

C. OPla 1'08'r1JL011ANBGO ~zwrJ\DNIA PlUI.1INBGO, ZB WIlKAZANIBM IN'1'IIRlllSO BIIlDJ\CBGO PRDDMtO'l'BN 0C!IIIDNr 
_ .... 

W nawiijZ8nlu do opubllkowanego ns stronle Rzqdowego Centrum Leglslaejl projektu rozporzltdzenla 

Mlnistra Rnans6w w sprawle kontroli niekt6ryeh wyrob6w akeyzowych z dnla 26 patdziemlka 2015 r. 

(dalej: .projekt") JSW KOKS SA (dalej: .Sp6fka") pragnie zwr6cic uwa9f; na potrzebQ wprowadzenla 

pewnych modyfikacji w tre~cl przedstawionego projektu. 

Projekt w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) zakJada, ~ kontroli prowadzonej na podstawle art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz 

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnla 27 s/erpnla 2009 r. 0 SM:bie Celnej bQd'l podlega6 m.ln. objfilte proceduf"l 

zawleszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe Inne nit okre~lone w zatlilczniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowane stawkCl akcyzy innll nit stawka zerowa. 

W ocenie Sp6lki wprowadzenie tak szerokiego zakresu wyrob6w akcyzowych podlegajijcych kontroli 

na podstawie ww. przepis6w ustawy 0 srutbie Celnej, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Sp6tka 

pragnle bowiem zwr6cic uwag~ na fakt, ~ w odnleslenlu do ww. wyrob6w procedura zawleszenla poboru 

akcyzy (zgodnle z podej$ciem prezentowanym przez organy podatkowe) znajduje zastosowanle r6wniet 

w przypadku, gdy tylko czQ~6 wyrob6w produkowanych blldi: magazynowanych przez dany podmlot 

zostanie finalnie przeznaczona na cele skutkujClce zastosowaniem pozytywnej stawki akcyzy. W rezultacle 

zachowanie obecnego ksztalt!J projektu doprowadzi do sytuacji, w kt6rej szczeg6towCl kontrollt organ6w 

celnych zostanq obJf;te wyroby, w odnleslenlu do kt6rych ryzyko naruszenla interesu Skarbu Panstwa lub 

powstania jakichkolwiek nieprawidtowo~ci na gruncie ustawy 0 podatku akcyzowym jest znikome. 

Zdaniem Sp6fki obj~ie zakresem kontroli prowadzonej na podstawie ww. przepis6w wszystkich wyrob6w 

niewymienlonych w zatqczniku nr 2, podlegajllcych o~odatkowaniu wedJug stawki innej nit zerowa jest 



nieproporcjonalne do celu, 1aki przyswieca kontroli prowadzonej na podstawie ustawy 0 Sfuzbie Celnej, 

ktOrej zadaniem jest przeciwdziafanle szczegOlnie Istotnym naruszeniom Interesu fiskalnego Skarbu 

Par\stwa. Rozwiqzanie to wydaje siQ tym bardziej chybione, i1: kontrolq prowadzonq na podstawie ustawy 

o Sfu~bie Celnej nie SCI przeciez objQte wszystkle wyroby wymienione w zafqczniku nr 2. w odniesleniu 

do ktOrych ryzyko powstania ewentualnych nieprawidfowosci a taki:e kwoty potencjalnych uszczuplen 

budzetu Skarbu Panstwa sq znacznie bardziej istotne. 

W zwil\zku z powy!szym calow" wydaje 6f, modyfikacja przed6tawionego projektu rozpor'Z'tdzenia 

polegajltca na rezygnacji z rozszerzenia zakresu kontroll prowadzonej na podstawie ustawy 

o SluZble Celnej 0 wyroby niewymienione w zahtcznlku nr 2 do ustawy, opodatkowane stawkq 

akcyzy inn" nit stawka zerowa poprzez usuniQcie §3ust.1 pkt 2 lit. b) komentowanego 

rozporzl\dzenia. 
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(poda6 dat~ z cz~~ci F poprzedniego zgloszenia) 

1'. OSOBA 81a.IIDA.:Jl\CA IGloOSDHIB 

Imi~ i nazwisko Data Podpis 

~ukasz Janiga 5 listopada 2015r. rsll.-L ~ 
•. ......-"'--......... .........,. .... """"'" -- ('·il. V h' 
Jaat:em 'wiadomy odpawied:d,al.no'ci kaznej aa do.ani_ faJ:8ayw_go o'wiadcaenia , ;~ . . , 

(podpi 

Jezeli zgtoszenie nle jest skfadane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnla 7 Jipca 2005 r. 0 dzlafalnosci 
lobbingowej w procesle stanowienia prawa. trese: u. Zgfoszenie zmiany danychU skresla si~. 
Niepotrzebne skresli6. 

Pouczenle: 
1. JeZeli zgfoszenie rna na celu uwzglf;ldnlenle zmlan zaistniafych po dacie wnlesienla urzf;ldowego 

formularza zgtoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnla 7 IIpca 2005 r. 0 dZiatalnoAci lobblngowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupelnienie brakOw formalnych poprzednlego zgloszenla (§ 3 rozporzfldzenia 
Rady MlnlstrOw z dnla 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zglaszanla zalnteresowanla pracaml nad proJektaml 
aktOw normatywnych oraz projektami zalo~en projektOw ustaw (Oz. U. Nr 181. poz. 1080», w nowym 
urzQdowym formularzu zgtoszenia nale~y wypelnlc wszystkle rubrykl. powtarzajEtc r6wnle~ dane, ktOre 



zachowaJy swoj~ aktuatnoA{:. 
2. CZQ~6 8 formutarza wypelnia siQ w przypadku zgloszenia dotycz~cego jednostki organizacyjnej 

oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem zato2en 
projektu ustawy tub projektem aktu normatywnego, nie bQdzie uczestniczyta osobi~cie w tych pracach. 

3. W czQ~c/ 0 formutarza, stosownie do okoJlczno~cf. uwzgttdnia sl, dokumenty. ° kt6rych mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzjatalno~c/ lobbingowej w procesie stanowienia prawa. a 
tald:e pelnomocnlctwa do wnies/enia zgloszenia lub do reprezentowania podmlotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu zato2en projektu ustawy. 

4. Cz,M E formularza wypelnia siQ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych lub zmlany danych 
dotYCZiilcych wniesionego zgtoszenia. 




