
Polska Organlzac)a 
przemyatu I Handlu Naftowego 
III, RejlBnO 17 10k, 38, 02 618 Watszawa 

tel.lfax 22 848 45 SIO 
ReGON,011129238 

WZOR URZ~DOWEGO FORMULARZA ZGt.OSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI HAD PROJEKTEM ZAt.OZEN 
PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWV LUB PROJEKTEM ROZPORZADZENIA 

ZGtOSZENIE ZAlNTERESOWANJA PRACAMJ NAD PROJEKTEM 
rozporzijdzenia zmleniaJilcego rozporzildzenie w/s kontroli nlekt6rych wyrobow akcyzowych 

A. OZNACZENJE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMJ NAD PROJEKTEM 

1. Nazwa 
POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYStU J HANDLU NAFTOWEGO 

2. Adres sledziby 
Rejtana 17 10k. 36 
02-516 Warszawa 

3. Adres do korespondencji i adres e-mail: j .w. 
popihn@popihn.pl 

B. WSICAZANIE os6s UPRAWNIONVCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WVMIENIONEGO W CZ~~CI A W PRACACH 
NAD PROJEKTEM 

lp. Iml~ i nazwisko Adres 

1 Le~7ek Wleciech 

2 

3 

4 

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWI1\ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZAWIEM INTERESU BF:Dl\CEGO 
PRZEDMIOT,gM OCHRONY 

Polska Organlzacja Przemysfu i Handlu Naftowego reprezentuje najwi~ksze polskle przedsi~biorstwa dziatajqce 
w przemysle i haildlu paliwami ViI catym tallcuchu. poczqiNszy od produktji poprzez komponowanle, logistyk~. 
magazynowanie i sprzedaz hurtoWil oral detalicznq. Przedsi~biorstwa braniy paliwowej zrzeszone w POPiHN 
kontrolujq 100% produkc)i. 85% handlu hurtowego i ok. 60% handlu detalicznego pallwami. a takze okoto 80% 
handlu olejaml smarQwyml. Projekt reguluJe kwestie 0 zasadniczym znaczeniu dla rynku paliw ciektych w Polsce, 
dotyczy beZj:losrednio czlonkow naszej organizacjl i ma istotny wptyw na prowadzonq przez nlch dziatalnosl: 
gospodarczq. 

W projekcie rozporzqdzenia zmienjaj~cego rozporzQdzenie w sprowie w/s kontroli niektorych wyrob6w 
akcyzowych w parClgr<,lfie 2(1)(1) zrnianie ulega definicja "dokurnentacji'!. Dotychczas obejmowafa ona "ksl~gi I 
pozostatq dokumentacjE:". Po zmianie rna obejmowac "ewidencje. ksi~gi kontroli i pozosta1il dokumentacj~". 

POPiHN postuluje odst<lplenie ad powyzszeJ ~miany. 

o ile ogolne poj~cie "ksi'lg" na gruncie prawa podatkowego maze bye przede wszystklm kojarzone z definic'<1 Z 

art. 3(4) Ordynacji podatkowej (4) ksit:gach podatkowych - rozumie si~ przez to ksit:gi rachunkowe. podatkowq 
ksit:gt: przychoddw j rozchod6w, ewidencje oraz rejestry. do ktdrych prowadzenio. do ce/ow podatkowych, no 
podstawie odrt:bnych przepis6w. obowiqzani sq podatnicy. platnicy lub inkasenci ) a tyle "ksi~gi kontroli" to 
poj~cia, kt6rymi rozporzqdzenie postuguje sl ~ precyzyjnie i oznacza one dokumenty, 0 okreslonych wzorach 
(ksiE:gi kontroh obrotu alkoholern etylowym. wyrobami w inlarskimi i piwem). 



._-------------_ .... ----_._------_. __ ._._- - ----_._---------
Zmiana ta jest 0 tyle niezrOlUmiata . ie wtasnie z tej wersji rozporzqdzenia usuwa si~ wszystkie zatqcznlk' 
stanowi'lce ksi£:gi kontroli. Poza tym odwordni£' do ksiqg l Ordynacji podatkowej mtl szeroki zakres i obejmu je 
rowniei ewidencje. Dlatego tei tego rodlaju zmiana moil' spowodowac powaine, dodatkowc komplikacje. 

Ponadto, w zdaniu wst~pn\'m w paragrafie 3(1), ktore w dotychczCl$Owej wersji stanowito, ie kontroll podlega 
przestrzeganie przepisow 0 podatku akcyzowym w zakresie: 
- produkcji, 
- przemieslczania i 
- zuiycia 
wyrob6w akcyzowych __ . 
projekt propanujc dodanif' dwoch kolejnych czynnosci podlegajqcych kontroli, tj.: 

- magazynowania i 
- przetadunku. 

POPiHN postuJuje odsqpienie od tej zmiany. 

Dotychczas praktyka organ6w byta taka, ii r6wniei magazynowanlc i przetadunek wyrob6w akcyzowych byty 
obejmowane kontrolq akcyzowq Ueieli same wyroby si~ kwalifikowaty do takiejkontroli). 

Dodanie obetnic takich zaplsow stawia pod znaklem zapytdnia lecalnosc wC:le~niejszych dziafari organow 
podatkowych (np. ezy mogty pobierac probki magazynowanyeh wyrobow akcyzowyeh?). 

Potwierdzeniem powyislego jest ehociazby par. 4(3)(3). gdzie mowi sl~ 0 kontroli przetadunku wt:glowodorow 
gazowych. 

Ponadto, paragraf 3(2){2) wprowadza zmian~ 0 charakterze "przeformufowania": dotychczas zakres kontroli 
obejmowat objt:te procedur'l zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowp. otrlymywane z ropy naftowej. gdzie 
indziej niesklasyflkowane, 0 kodaeh eN 2710 19 71 do 2710 19 99. Obecnie proponuje si~ natomiast nowe 
brzmienie, zgodnie z kt6rym kontrola obejmie wyroby akcyzowe Inne nii okre~lone w za~czniku nr 2, 
opodatkowane stawkij akcvzv innq nii stawka zerowa. . 

POPIHN postuluje odst'lpienie od powyZ5zej zmiany. 

Uwaga POPiHN ma zwiqzek z problemem tzw. "pozostatych olej6w"; kod eN obejmuje nie tylko oieje smarowc, 
ale rowniez p020staJe oleje. Jako przyktad moina podat art. 89(1)(111. kt6ry przewiduje stawk~ zar6wno dla 
olej6w smarowych jak i dla pOlostatych olej6w. Wprowadzenie zatem proponowanej zmianv moie stawic 
argument, ie wczesniejsze kontrolowanie "polostatyeh olejow" z kodu eN 2710 19 99, nie miato podstaw 
prawnych. 

Ponadm, zgodnie z nowowprowadzanym paragrafem 27(5) w przypadku wykorzystywania poza protedur,! 
zawieszenia poboru akcyzy ONo kodzie eN 2710 1941 na cele olejow elektroizolacyjnyth 0 transformalorowych 
oraz olej6w prowsowych .. technologicznych, podmiot przf'syla wlasciwemu natzelnlkowi urz~du c.elnego, co 
najmniej na dzieri przed planowanyrn wykorzystaniem tego oleju, pisemnq informacj~ a terminie jego 
wykorzystania podajqc datE: I godzin~. 

POPIHN postuluje odstilpienie od powyzszej zmlany. 

Zgodnie z informacjami od SpOlek olejowych, brak jest informacji 0 naduiyciach w obszarach tego rodzaju 
wyrobow za~ dotychczasowe zasady dokumentowania (tj. dokument dostawy jak dla lwyktych zwolnieri) 
powinny spelniac dalej swoj'l rolt:. Jest to wreszcie niespojne z propozycjq Iikwidacji zwolnienia. 



-------------~-. ------_ .. ---

Ponadto, proponowany spos6b powiadamiania 0 wysyfce wyrob6w akcyzowych okreslonych w poz . 19-23 
zMqcznika nr 2 do ustawy obj~tych zerOWq stawkij akcyzy nie uWlgl~dnia specyfiki dziatalnoscl prledsi~biorcow 
realizujqcych sprzedai takich wyrob6w na skalr: przemysfowij, W trybie dostaw ciCjgfych, w ramach realizacji duzej 

ilosci lam6wien bieiqcych, skladanych w trybie ciqglym. 

POPiHN postuluje zatem umozliwienie sktadania powiadomlen, 0 planowanych wysytkach, r6wniei w trybie 

powiadomien okresowych podobnie jak obecnie w przypadku zgtoszen proces6w produkcyjnych. 

D. ZAtACZONE DOKUMENTY 

1 Kopia wyclo18u z Krajowego Rejestru Sqdowego 

2 

3 

4 

5 

E • Niniejsze zgfoszenle dotyay uzupelnienla brak6w formalnych/zmiany danych·· zgtoszenia dokonanego dnla 
.............. " ........................ 

(podac datI\: 1 czti:5Ci F poprzedniego zg/osLenia) 

F. OSOBA SKtADAJ,l\CA ZGtoSZENIE 

Imi~ i nazwisko Data Podpis 

.r-......... A 

'~ Leszek Wieciech 2.11.2015 ' "7 
'-_. 

Prezes-Dyrektor Generalny <... llr· 
\. I 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZlALNO~CI KARNEJ ZA SKtADANIE FAlSlYWYCH ZEZNAN 

Jestem ilwladomy odpowiedzialno:l(i karnej za ztoienie falslywego o5wiadczenia ............ ., (k~ VIP ~ '-

(podpis) 

Jeleli zglo57enie nle jest skladane w trybie art. 7 ust . r:. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dlialalnoici lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa, trek "- Zgloslenie zmiany danych" skres'a si~. ' 
Niepotrzebne skreslit 

Pouczenie: 
1. Jeteli zgloszenic ma na cclu uwzglf;dnienie zmian zaistnialych po dacie wniesien,ia urz~dowego formularza 19loszenia (art. 7 ust. 6 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupelnienie brak6w formalnych poprzedniego zgloslenia (§ 
3 rozporzqdzenia Rady Minlstr6w 1 dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie 19laslania zainteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych 
oraz projektilmi zaloie,; projekt6w ustaw (Dz. U. Nr 181, pOI. 1080)), w nowym urzedowym formular lU 19loslenia nalelY wypejnic wszystkle 
rubryki, powtarzajqc r6wniei dane, kto(e lachowaly swojil aktualnost. 

,2. Czt:U 8 formularza wypelnia si~ w prlvpadku zgloszenia dotvtzqcego jednostki organizacyjriej oraz w sytuacji, gdV osoba fizyczna, ~t6ra 




