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ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZ RZA ' IA MINISTRA 
FINANS6w ZMIENIAJACE ROZPOR~AOZENIE W SPRAWIE MAKSYMAl.NYCH 
NORM DOPUSZCZAlNYCH UBYTKOW I DOPUSZCZAlNYCH NORM ZUZYCIA 

WYRoe6w AKCYZOWYCH Z DNIA 20 PAZDZIERNIKA 2015 R. 
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B. WSKAZANIE osOe UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 

WYMIENIONEGO W CZf;SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. Imi$ i nazwisko Ad res 
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1 Leszek WiWaia 
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C. OPIS POSTUlOWANEGOROZWIAZANIA PRAWN EGO, ZE WSKAZANIEM 
INTERESU B~DACEGO PRZEOMIOTEM OCHRONY 

W zwiqzku z opublikowanym na stronach RZEldowego Centrum legislaqyjnego 
przez Ministerstwo Finans6w projektem Rozporzatdzenia Ministra Finansow 
zmieniaj~cego rozpol'Z4dzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych 
ubytkow i dopuszczalnych norm zuzycia wyrobow akcyzowych z dnia 20 
pazdzlernika 2015 r. Zwi~zek Prc:tcodawcow Polski Przemyst Spirytus0wY (daJej: 
ZPPPS) przekazuje swoje uwagi do powyi:szego dokumentu. Zwi~zek reprezentuje 
przedsi~bjorc6w zajmujC\cych si~ produkcj(! spirytusu i napoj6w spirytusowych oraz 
importem j eksportem napoJ6w spirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie b~d~ 
miaty bezposredni wpfyW na funkcjonovvanie reprezentowanych przez ZP PPS 
pod rtl iot6w. 

ZP PPS przedkJada propozycj~ zrpiany pkt VIJ oraz pkt IX ust. 4 zatqcznika nr 1 do 
zmienianego rozporz(!dzenia. Postulujemy. aby normy ubytk6w alkoholu etylowego 
wymienione w pkt VII i IX ust. 4 za~czniku nr odnosHy si~ taki:e do wyrob6w 
spirytusowych i spirytusu VI! opakowaniaeh jednostkowych innyeh nii: butelki. Zgodnie z 
obecnym brzmieniem tych przepisow: 

"VII. Przy magazynowaniu napojow spirytusowych i spirytusu butelkowanego 
normy ubytk6w naturalnych alkoholu etylQwego z powodu sttuczki liczone proeentowo 
od obj~tosci alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowyeh wydanych z 
magazynu, ustala si~ w wysokosei nie wyzszej nii: 0,07%. Rozliezenia ubytk6w alkoholu 
etylowego z powodu sUuczki dokonuje si~ za okresy kwartalne." 

niX. 4. Naturalny ubytek powstajqcy w czasie przewozu napoj6w spirytusowyeh i 
spirytusu w butelkach, liczony procentowo od obj~tosci alkoholu etylowego 100% voL, 
nie moze przekroczyc 0,04% ilosei wyrob6w pobranyeh do przewozu, ustalonej na 



podstawie dokumentu przewozu." 
Z powyzszego wynika, ze nonna dotyczqca przewozu Iiteralnie dotyczy wy~C!cznie 

butelek, natomiast norma magazynowa, poprzez odniesienie do "sttuczki", 
interpretowana jest jako dotyczqca wy~C!cznie butelek lub innych opakowan szklanych. W 
konsekwencji przepisy te uniemozliwiajq zwolnienie z akcyzy naturalnych ubytk6w 
wyrob6w spirytusowych w innych opakowaniach niz butelki (np. puszki, kubki, kartony i 
inne). Przepisy te dyskryminujq branz~ spirytusowq w por6wnaniu z branzq piwnq oraz 
winiarskq, w przypadku kt6rych normy nie zawierajq podobnych ograniczen. 

Majqc powyzsze na uwadze, postulujemy zastqpienie w ww. przepisach wyraz6w 
"napoj6w spirytusowych i spirytusu butelkowanego" oraz "napoj6w spirytusowych i 
spirytusu w butelkach" wyrazami "napoj6w spirytusowych i spirytusu w butelkach lub 
innych opakowaniach jednostkowych". 

Po~danym rozwiqzaniem docelowym by~oby natomiast stosowanie tak 
uzup~nionych norm bezposrednio na podstawie rozporzqdzenia (bez wydawania decyzji 
przez organ podatkowy), tj. przeniesienie ich do rozporzqdzenia w sprawie norm 
dopuszczalnych ubytk6w niekt6rych wyrob6w akcyzowych. 

D. ZAt~CZONE DOKUMENTY 

1 I Odpis aktualnego KRS z dnia 05.11.2015 r. 

E. Niniejsze zgtoszenie dotyczy uzupeinienia brak6w formalnych/zmiany 
danych"'*zgtoszenia dokonanego dnia 

(podac dat~ z cz~sci F poprzedniego zgloszenia) 

F. OSOBA SKt.ADAJPtCA ZGt.OSZENIE 

Imi~ i nazwisko Data Podpis 

PREZES ZARZ~DU 
Leszek Wiwala 09.11.2015 r. rol~r"·w.g. 

~' es "Wiwala 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKt.ADANIE FAt.SZVWVCH 
ZEZNAN 

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia 

PREZES ADU 
Polskiego pr')~~irYIUSOWe90 

Leszek Wina1g . ) po pIS 

* Jezeh zgloszenle Ole Jest sktadane w tryble art. 7 ust. 6 ustawy z dnla 7 hpca 2005 
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r. 0 dziatatnosci tobbingowej w procesie stanowienia prawa. tresc: tI_ Zgroszenie 
zmiany danych" skresla si~ . 
• .- Niepotrzebne skreslic. 
Pouczenie: 
1.Jezeli zgJoszenie rna na celu uwzgl~dnjenie zmian zaistniaJych po dacie wniesienia 
urz~dowego formularza zgloszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 Iipca 2005 r. 0 
dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupelnienie brak6w 
formalnych poprzedniego zgtoszenia (§ 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 22 
sierpnia 2011 r. w sprawie zgtBszania zainteresowania pracami nad projektami 
akt6w normatywnych oraz projektami zalozen projekt6w ustaw (Dz. U. Nr 181. poz. 
1080». w nowym urz~dowym formularzu zgroszenia nalety wypelnic wszystkie 
rubryki. powtarzaj~c r6wniez dane. kt6re zachowaty swojCl aktualnosc. 

2. Cz~sc B formularza wypemia si~ w przypadku zgtoszenla dotyCZClcego jednostki 
organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zglasza zainteresowanie 
pracami nad projektem zaJozen projektu ustawy rub projektem aktu normatywnego, 
nie b~dzie uczestnjczy~a osobiscie w tych pracach. 

3. W cz~sci D formularza, stosownie do okolicznosci. uwzgl~dnia si~ dokumenty. 0 

kt6rych mowa wart. 7 ust. 5 ustawy z doia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa. a takZe p~nomocnictwa do wniesienia 
zgroszenia lub do reprezentowania podmiotu w prac~ch nad projektem aktu 
normatywnego lub projektu zaJozeti projektu ustawy. 

4. Cz~S6 E formularza wypelnia sj~ w przypadku uzupelnienia brak6w formalnych tub 
zmiany danych dotyCZClcych wniesionego zgloszenia. 




