
ZGt.OSZENIE 
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZt\DZENIA MINISTRA 
FINANSOW W SPRAWIE KONTROLI NIEKT6RYCH WYROBOW AKCYZOWYCH Z 

DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2015 R. 
7;:' OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

1. Nazwa: Zwiqzek Praeodawe6w Polski przemysl Spirytusowy 

2. Adres siedzit>y: ul. Tr~backa 4,00-074 Warszawa 

3. Adres do korespondencji i adres e-mail: ul. Tr~backa 4,00-074 Warszawa, 
biuro@zPPPs.pl 

B. WSKAZANIE OSOB UP~WNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 
WYMIENIONEGO W CZ~SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. Imi~ i nazwisko Ad res 

1 Leszek Wiwala .' ~ r , " ,-

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWII\ZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM 
INTERESU BE;Dt\CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY 

W nawiClzaniu do udost~pnionego przez Ministerstwo Finans6w na stronach 
internetowych RZqdowego Centrum Legislaeyjnego projektu Rozporz~dzenia Ministra 
Finansow w sprawie kontroli niektorych wyrob6w akcyzowych z dnia 26 
pazdziernika 2015 r. Zwiqzek Pracodawc6w Polski Przemysl Spirytusowy (dalej : 
ZPPPS) przekazuje uwagi do wspomnianego dokumentu. Zwiqzek reprezentuje 
przedsi~biore6w zajmujqcyeh si~ produkcjq spirytusu i napoj6w spirytusowych oraz 
importem i eksportem napoj6w spirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie 
rozporzqdzenia b~dq miafy bezposredni Wpfyw na funkcjonowanie reprezentowanych 
przez ZP PPS przedsi~biorstw. 

1) § 5 ust. 2: 
ZP PPS postuluje doprecyzowanie tego przepisu w taki ~spos6b, aby literalnie 

wynikaJo z niego, ze obowiqzek przeprowadzenia inwentaryzacji za okresy kr6tsze niz 
rok dotyczy wyJqcznie przypadk6w kiedy ustalenie rzeczywistego stanu zapas6w 
wyrob6w akeyzowych jest niezb~dne do stwierdzenia ezy nie doszlo w tym okresie do 
przekroezenia normy dopuszezalnych ubytk6w. 

Inwentaryzacja za okres kr6tszy niz rok powinna bye zatem konieczna do 
rozliczenia konkretnej normy dopuszczalnych ubytk6w i obejmowa6 wyJqcznie obszar 
dzialalnosci i konkretnq kategori~ wyrob6w, kt6ryeh dotyezy ta wlasnie norma. 
Przykladowo, w sytuacji magazynowania przez podmiot napoj6w spirytusowych 
butelkowanych obj~tych normq ubytk6w z tytuJu sUuczki rozliczanq kwartalnie nie 
powstanie obowiqzek przeprowadzania inwentaryzacji za okresy kwartalne z uwagi na 
fakt, ze inwentaryzacja nie b~dzie w tym przypadku potrzebna do rozliczenia normy. 
Wystqpienie sUuczki wyrob6w butelkowanyeh znajdujqcych si~ w procedurze 
zawleszenia podlega kazdorazowo zgloszeniu organowi podatkowemu, wi~c wielkosc 
stluezki w danym kwartale moie bye okreslona bez potrzeby przeprowadzenia w tym 
celu inwentaryzacji. Dod atkowo , z uwagi na to, ze stwierdzonq wielkose sUuczki 
por6wnuje si~ z ilosciq alkoholu etylowego 100% zawartego w wyrobach gotowyeh 



wydanych z magazynu, to do ustalenia ewentualnego przekroczenia normy ubytk6w w 
danym kwartale wystarczajClce b~dzie skontrolowanie dokument6w, na podstawie 
kt6rych nastClpito wyprowadzenie wyrob6w z magazynu. Przeprowadzenie inwentaryzacji 
powoduje przerw~ w prowadzeniu dzia!alnosci biznesowej sktadu podatkowego 
podmiotu, a co za tym idzie duze koszty. W zwiClZku z tym, przepis dotyCZClCY obowi~zku 
przeprowadzania inwentaryzacji za okresy krotsze niz rok powinien bye interpretowany 
zaw~zajClco aby ograniczye skal~ kosztownych uciClZliwosci administracyjnych. Dla 
unikni~cia wCltpliwosci co do zakresu tego obowiClzku proponujemy zastClpienie w § 5 ust. 
2 rozporzEldzenia zapisu "podmiot us tala rzeczywisty stan zapas6w wyrob6w 
akcyzowych na koniec lego okresu", zapisem "podmiot ustala rzeczywisty stan zapas6w 
wyrob6w akcyzowych na koniec lego okresu, wylctcznie w przypadku, gdy jest to 
niezb~dne dla ustalenia czy nie doszlo w tym okresie do przekroczenia normy 
dopuszczalnych ubytkow". 

2) §33 
Wprowadzony w projekcie rozporzCldzenia zapis moze podlegae roznej 

interpretacji w zaleznosci od zastosowanej metody oceny i wywo!ywa6 koniecznosc 
sktadania indywidualnych interpretacji w tym zakresie oraz spory na linii przedsi~biorca -
organ kontrolujElcy. Utycie sformutDwar'l "w mja~ moiliwoscl', powoduje, ze 
przedsi~biorca nie ma jasnosci co do wymogow dotyCZClcych skJadowania wyrobow 
akcyzowych. Ponadto, takie uszczeg6!owienie opisu sposobu skladowania jest w naszej 
opinii zb~dne z punktu widzenia realizacji celu tego przepisu, jakim by to u!atwienie 
kontroli celnej. W zwiElzku z powyzszym, proponujemy aby przepis ten otrzymaJ 
nast~pujClce brzmienie: "W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach 
jednostkowych powinny bye ustawione w taki spos6b aby ich sprawdzenie nie 
powodowalo trudnoscl". 

3)§ 36 ust 2 pkt 1: 
Trese tego przepisu powinna zosta6 dostosowana do katalogu podmiotow 

uprawnionych do nabywania alkoholu do celow zwolnionych, okreslonego w 
rozporzCldzeniu w sprawie zwolnien wyrob6w akcyzowych od podatku akcyzowego 
(szpitale i ZOZ zastClpiono tam podmiotami leczniczymi, 0 kt6rych mowa w ustawie z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziaJalnosci leczniczej). 

4)§ 36 ust. 5: 
W Uzasadnieniu do projektu nie ma powodow zlikwidowania obowiqzku obecnosci 

funkcjonariusza celnego podczas przyj~cia alkoholu skazonego przemieszczanego 
cysternEl kolejowEl. W zwiClZku z duZCl skalCl przest~pstw polegajClcych na odkazaniu 
alkoholu skazonego i przeznaczeniu go do cel6w konsumpcyjnych poluzowanie kontroli 
w tym zakresie uJatwi jedynie dziatalnosc przest~pczEl. Z tych wzgl~dow postulujemy 
pozostawienie tej regulacji w dotychczasowym brzmieniu (obowiClzkowa obecnosc 
funkcjonariusza podczas przyj~cia alkoholu etylowego i napojow spirytusowych 
przemieszczanych poza EMCS). 

Uwagi ogolne: 
Nowy uk~ad rozporzCldzenia (rozrzucenie przepisow, kt6re byty dotychczas 

uregulowane w sClsiednich przepisach) jest nieczytelny i utrudnia prawidtowe odczytanie 
obowiElzkow zwiqzanych z poszczeg61nymi czynnosciami podlegajClcymi kontroli. 
Postulujemy w zwiClZku z tym powr6t do poprzedniego uktadu rozporzEldzenia. 



D. ZAt..6tCZONE DOKUMENTY 

1 I Odpis aktualnego KRS z dnia 05.11.2015 r. 

E. Niniejsze zgtoszenie dotyczy uzupelnienia brak6w formalnych/zmiany 
danych-zgJoszenia dokonanego dnia 

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

F. OSOBA SKt.ADAJ.6tCA ZGt.OSZENIE 

Imi~ i nazwisko Data Podpis 
nnr-~.,. ...... ~~ 

" ... <- .... v/7r ~"''"1'"'''' 

Leszek WiwaJa 09.11.2015 r. 
pols~ie~o r~tu50WegO 

/Leszek WiwaJa 

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

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozeni~ falszywego oswiadczenia 

PREZES Zl!...R7AOU 
Pollklego Przem ~ pirY)usowego 

c:;;;a,es.we Wfliva'f 
po PIS 

* Jezeh zgtoszeme me Jest sktadane w tryble art. 7 ust. 6 ustawy z dma 7 hpea 2005 
r. 0 dziaialnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treM: "- Zgroszenie 
zmiany danych" skresla si~. 
** Niepotrzebne skresJi6. 
Pouczenie: 
1.Jezeli zgtoszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistniaJych po dcJcie wniesienia 
urz~dowego formularza zgtoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 Jipea 2005 r. 0 
dziatalnosci Jobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupemienie brak6w 
formalnych poprzedniego zgtoszenia (§ 3 rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 22 
sierpnia 2011 r. w sprawie zgtaszania zainteresowania pracam; nad projektami 
aktow normatywnych oraz projektami zatozeri projekt6w ustaw (Oz. U. Nr 181, poz. 
1080», w nowym urz~dowym fonnularzu zgtoszenia nalety wypemic wszystkie 
rubryki, powtarzaj~c rowniez dane, ktore zachowafy swoj~ aktuatnos6. 

2. Cz~S6 B formularza wypetnia si~ w przypadku zgtoszenia dotycz~cego jednostki 
organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, ktora zgtasza zainteresowanie 
pracami nad projektem zatozen projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, 
nie b~dzie uczestniczyta osobiscie w tych pracach. 

3. W cz~sci 0 formularza, stosownie do okolicznosci, uwzgl~dnia si~ dokumenty, 0 
kt6rych mowa wart. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dziatalnosci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a takze petnomocnictwa do wniesienia 
zgfoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu 
normatywnego lub projektu zafozeri projektu ustawy. 

4. Cz~S6 E formularza wypetnia si~ w przypadku uzupemienia brakow formalnych tub 
zmiany danych dotyczqcych wniesionego zgloszenia. 




