
WZ6R URZE;DOWEGO FORMULARZA ZGtOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD 
PROJEKTEM ZAlOZEN PROJEKTU USTAWY. PROJEKTEM USTAWY 

LUB PROJEKTEM ROZPORV\DZENIA 

,-
ZG!.09ZEN:IE 

ZAINTERESOWAN:[A PRACAMI N1ID PROJEKTBM - B8iJeeemRiii BllINf!I BJIJIPJEeH * 

Projekt rozpOrzi\dzen_A Z d~~a 26 paidziern i ka 2015 r. w sp.r:awj e kontroli niekt6rych wyr.ob6w 
altcyzowych 

(t;ytul proje ktu zal o:!er. pI'ojel:tu ustawy, proJe ktu us tawy 2ub projektu rozporzild?eniCl - zgodo:le 
Z jego ;:re~cia. lldostti'pnioOCl W BJ.uletynie I n f o r macji Pllblicznej lub informacjil zamiesz·:!:!orlq 't/ 

.... ykai:ie prac :" egl.slacyjnych Rauy MilU.3tr6w, Preaesa Bady Ministr6w alba ministr6w) 

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAIN'J!ERESOWlWEGO PRACl\MI NAn PROJEK'l'EH 

1. Naz~la/imi~ i. nazwisKo .... 

POL5KA !ZBA PRZEMYSLU CH~1ICZNEGO (dale j P):?C ) 
2. Adrea siedziby/adres miejsca ZaJ1ll.es kania" 

Sniadeckich 17 I 00-65 4 War szawa 
3. Adres do korespondencji i a~res e-mail 

Adre8 .do koresl)on.dencjl j ..... adres email: marcin.selmla@pipc .• org.p1 
B. WSKAZANIB OSOB UPRAWNrONYCH Db UPRBZENTOWANIA PODMIOTU wnailNtONBGO W CZIi\SCr A 

W PlIACACH N1ID PROJEKTEM 

Lp. InLio;: i nilzlOi.si:o Adres 

--, 

1 Kriysztot tokaj - Dyrektor PIPe 

2 

3 

4 

5 

C. OPl:S POS~GO ROZWUiZAN:tA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU ~CEGO 
PRZ~H;J;Q'l'EM QCBRONY 

Pols~a Izba Przemyslu Chemicznego (dalej: Pipe lub Jzba) jest organlzacjCl skuplajqcq podmloty 

dziafajqce w branty chemicznej. Cz~sc z Cztonk6w Izby prowadzi swojCl dziafalnosc w zakresie 

Wyrob6wakcyty. 

Z tego wzgl~u. Pipe zgfasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporzC\dzenia z dnia 26 

paidziernika 2015 r. w sprawle kontroli niekt6rych wyrob6wakcyzowych. 

Ponizej Izl;>a przedstawi swoje stanowisko. 

I. Powiadomienie 0 wysylkach wyrob6w opodatkowanych stawki\ 0 zl 

Zgodnie z brzmieniem § 31 Ust. 1 projektowanego rozporzCldzenia w sprawie kontroll niekt6rych 

wyrob6w akcyzowych. podmiot wysyrejC\cy wyrotly akcyzowe 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 1-3 

rozporzqdzenia - w tym wyroby energetyczne okreslone w poz, 19-23 zafqcznika nr 2 do ustawy 



akcyzowej - przed dniem dokonania wysylki informuje w/a~ciwego naczelnika urz~u celnego lub 

komork~ kontroli, 0 zamiarze dokonania wysylki, podajClc dat~ i godzin~ wysylki oraz odbiorc~, rodzaj 

i ilose wysylanych wyrobow akcyzowych. przedmiotowa regulacja stanowi powt6rzenie dotychczas 

obowiClzujClcego § 42 ust. 1 rozporZCldzenia w sprawie kontroli. 

Jednoczesnie w rozporzqdzeniu w sprawie kontroH dodano nowq regulacj~ wskazujqcq, ze w 

przypadku przemieszczania poza procedurq zawieszenia poboru akcyzy wyrob6w akcyzowych 

okreslonych w poz. 19-23 zalClcznika nr 2 do ustawy obj~tych zerowej stawkCl akcyzy Ul w~l~du na 

przeznaczenie do podmiotu, ktory zuzywa je w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej do 

celow uprawniajqcych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, przepisy § 31 ust. 1 stosuje s i~ 

odpowiednlo. 

Zdaniem Izby proponowane brzmienie przepis6w dotycZClcych powiadomienia 0 wysylce wyrobow 

akcyzowych okreslonych w poz. 19-23 zalqcznlka nr 2 do ustawy obj~tych zerowC4 stawkC4 akcyzy nle 

uwzgl~dnia sytuacji podmiot6w, kt6re prowadzC4c obr6t takimi wyrobami akcyzowyml dokonujC4 

wysylek w systemie clC4g1ym. Dotychctas te podmioty w przypadku dokonywania takich wysyJek 

nle byJy zobowi"zane do skladania powiadomlel'i 0 wysylce. Natomiast ob,cnie. bQd" 

zobowiCizanie dokonywac szczeg6towych powiadomien 0 dokonywania kaidej wysytki takich 

wyrob6w. 

Zdani~m Pipe, zasadne wife wydaje si, wprowadzenie rozwi~ania ulatwiajilcego skJadanie 

powiadomien 0 wysylce poza proceduril zawieszenia poboru akcyzy wyrob6w akcyzowych 

okr~lonych w poz. 19-23 zaJitcznika nr 2 do ustawy obj,tych zerowit stawk~ akcyzy 

dokonywanych w systemie ciCiglym. 

MajE:\c p0wyZsze na uwadze. Izba proponuje zeby w przypadku sprzedaty clC4g1ej ww. wyrob6w 

Umozliwic sk.Jadanie powiadomien 0 planowanych wysyJkach na dwa sposoby. Z jednej strony 

podmlofom wysy/ajC4cym poWinno umoZllwlc sl~ sk/adanie informacji zbiorczej dotycZClcej wszystkich 

planowanych wysylek, kt6re mialyby zostac dokonane na przestrzeni 1 tygodnia. Z drugiej strony, 

nalety rowniei pozostawic fakultatywnieobecn~ mozliwo$C skladania powiadomien wedfug 

dotychczasowych zasad. 

Proponowane przez Izb~ rozwiC4zania powinny zostac uj~te w § 31 i § 37 rozporzqdzenia w sprawie 

kontroli. PrzyczyniC4 si~ riie tylko do ograniczenia obowiC42k6w administracyjnych po stronie podmiot6w 

wysyfaj<tcych takie wyroby, ale rowniez doznacznego odciClzenia wtasciwych urz~d6w celnych lub 

komorek kontroli. Zarazem krotki, fylko 1-tygodniowy okres, za kt6ry sporzC4dzane b~dC4 

powiadomienia co do sprzedaty ciqg/eJ, jest w ocenie Izby wystarczajE:\cy dla celow kontroli 

akcyzowej. 
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E . Niniejsv:e zqloszenie dotyczy uvoupelnienia brakow formal.nych/zmiany danyoh ...... 
zq~oszeni~ dokonanego qnia •• ! .......... . . .. .. . ... 't ... .. .. . . .. .. ..... 00 .... .. . O' ... .. ......... 

(pod.:.c dat " .. c::",sci F poprzednlego zglosze ia ) 

8'. OSOBA SK!.AIiAJl\CA ZGU>SZENIE 

Imi~ i nazwi sko Data Podp~ s 

Krzyszto[ l.o"kaj - 06.11. 2015 r. 

~(J.I~~ Dyrektor PIPC ]"1' 

G. """"""'" OD""""""~' -"'" " ."-'" ....... mcR ....... 'L • ~~ ~ 
J e stem 5w~adomy odpOlued,nalno:§cl. karne] za z",ozem.e fa l !; .ywego OS.l1 ad~ll :.a _ ... - .... . -. . i 

(po pis) 

.. J~2ell zgroszenie nie jest skladane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy 2 dnia 7 lipca 2005 r. 0 
dzialalno~ci lobbingowej w pr'ocesie stanowienia pra..va, tresc: ". Zgfoszenie zmiany danych" 
skresla si~. . - Ni~PQtrzebhe skre$lit . 

Pouczenie: 
1. Jezeli ?gtoszenie ma na celu uwzgl~dni~nie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urz~dowego 

formuiarza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnla 7 Iipca 2005 r. 0 dziatalno$ci lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa) lub uzupetnlenie brak6w formalnych poprzedniego zgloszenia (§ 3 
rozporzqdzenia Raqy Ministr6w z dnja 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgf9szania zainteresowania 
pracarni nad projektami akt6w normatywnych oraz projektami zawzer'l projekt6w ustaw (Oz. U. Nr 
181, pOZ. 10BO», w nowym urz~dowym formularzu zgloszenia nalezy wype!nj{: wszystkie 
konieczne rubryki. powtarzajqc rownie~ dane, ktore zachowaly swojq aktualnosc. 

2. Cz~sc B formularza wypetnia sifi! w przypadku zg/oszenia dotyczqcego jednostki organizacyjnej 
oraz w sytuacji. gdy osoba fizycznC!, kt6ra zgtasza zainteresowanie pracami nad projektem 
za!ozeri projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie bfi!dzie uczestniczyla osobiscie w 
tych pracach. 

3. W cz~sci 0 formularza, stosownie do okolicznosci, uwzgl~dnia si~ dokumenty, 0 ktorych mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dziafalnosci lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa. a takze peinomocnictw8 do wniesienia zgJoszenla lub do reprezentowania podmiotu w 
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem zafozen projektu ustawy. 

4. Cz~s6 E formularza wype!nia si~ w przypadku uzupefnienia brak6w formalnych lub zmiany 
danych dotyczqcych wniesionego zgtoszenia. 




