
WZOR URZEiDOWEGO FORMULARZA ZGlOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD 
PROJEKTEM ZAt02:EN PROJEKTU USTAWY. PROJEKTEM USTAWY 

LUB PROJEKTEM ROZPORZ.<\DZENIA 

zcz.oszmaz 
ZAXN'1'DBSOWANZA l'MCANI HAD PROJBJtTBN - Zaz.oSZBND!l JlHDINr DANJ'CB* 

projekt ro~porz_dzenia z dnia 26 patdziernika 2015 r. ~mieniajacego rozporzadzenie w sprawie 
kontroli niekt6rych wyrob6w akcyzowych 

(tytul projektu zalote~ projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporzadzania - zgodnie 
z jego tre4ci~ udoat~pniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacja zamieazczona w 

wykazie prac legislacyjnych Rady MinistrOw, Prezesa Rady Hinistr6w albo miniatr6w) 

A. O~ZBNDI l'OJ)~cmJ ZADmna:SOWAQGO ~ NAJ) l'lI.OJBKDN 

1. Nazwa/tmi~ i nazwiako** 

ZWIAZEK PRACODA~COW PRZEKYS~U PIWOWARSKXEGO • POLSCE 
2. Adrea aiedziby/adres miejsca zamieazkanis** 

AL • .lANA PAWU II 12 1139, 00-124 WARSZAWA 
3. Adrea do koreapondencji i adrea e-mail 

JAK nt;EJ. E-KAILlbi\U:o@browary-polakie.pl 
B. W8laI.Z»r.Dl oaoa tJ1IJtAWm:ORYCH IX) RZnI:IBlft'ODND\ PCDHIcmJ WDlIIINZONBQO W CZl!I8CI A 

W PRACACB DD l'ROoDUBM 

Lp. Imie i nazwisko ~res 

1 DANti'l'A GOT 

2 

J 

4 

5 

C. opts I'08TULONANBGO ac~ PMlIHIIGO, ZB WSItAlA!f,tIlM nmulJ:su ~c;o 
PJWmMXOftlM OCIlRONY 

Zwl~ek Praoodawc6w Przemysfu Plwowarsklego w Polsce - Br'owary Polskle (dalej: ZPPP BP lub 

~lllzek) jest organlzacjt:{ skuplajt:{at podlTiloty dzlahljt:{ce w branty plwowarsklej. DzlahllnotC w 

zakresie produkcjl I dystrybucji piwa wictte si, z obowiilZkami wynlkajctcyml z przepls6w akcyzowych I 

o kontroll akcyzowej. 

Z tego wzgl~du, ZPPP BP zgfasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporzt:{dzenia z dnia 26 

patdziemlka 2015 r. zmienlaj~cego rozpo~dZEinie w sprawle kontroli nlekt6rych wyrob6w 

akcyzowych. 

PoniZej ZwiitZek przedstawia swoje uwagi do ww. projektu. JednakZe, ZPPP BP pragnie wskaz.;l6, te 

dotychczas nle zostat opublikowsny projekt rozporzt:{dz~nla w sprawle ewidencjllinnych dokumentacjl 

dotyOZttcyoh wyrob6w akcyzowych I znakOw akoyzy (dalej: rozporzt:{dzenle w sprawie ewidencjl), do 

ktOrego malt:{ zostaC przenleslone w cz~ci postanowienia obecnego rozpo~dzenia w sprawle 

kontroii nlektOrych wyrobOw akoyzowych. Z tego wzglQdu Zwlcp:ek nle wykluczs, te mozllwym bQdq 



dalsze uwagi do projektu rozporzCldzenla w sprawie kontroli, kt6re ewentualnle Zwl~ek zloty w 

zgfoszenlu 0 zalnteresowaniu pracami nad rozporlCldzenlem w sprawle ewldencji. 

I. KW8stla ustalanla ubytk6w za okresy kr6tsze nit rok 

Zppp BP pragnie zwr6clc uwag" ze jedno z rozwi'tZafl w projekcle rozporzCldzenia w sprawls kontroli 

nlekt6rych wyrob6w akcyzowych dotyCZClce zasad ustalania stanu zapas6w rzeczywistych wyrobOw 

akcyzowych moze powodowac bardzo nsgatywne konsekwencje dla podmiot6w btdClcych 

producentaml piwa. 

Mianowicle, zgodnle z zaproponowanym § 5 ust. 2 ww. rozporzCldzenla rozwl~anlem: "w przypsdku 

gdy na podstawie odfflbnych przepis6w normy dopuszczalnych ubytk6w wyroMw akcyzowych 

zostanfl ustalons za okrasy kr6tszs nit (Ok, padm/ot usta/a t%eczywlsty stan zapas6w wyrob6w 

akcyzowych na konlec tsgo okrasu". 

Powytsze rozwillZanie zdanlem ZPPP BP nle uwzgl,dnla specyfikl branzy piwowarskieJ I moze 

powodowa¢ WCltpllwo$ci organ6w podatkowych. Aby ustaliO rzeczywlsty stan zapas6w wyrob6W 

skcyzowyeh w przypadku branty plwowsrskleJ nlezb,dnym jest iNstlZymanle produkcjl piwa. 

Dotychczas takie usta!enle stanu rzeczywistych zapas6w plwa nast,powafo ,co do zasady ns koniec 

roku. gdzle poszczeg61ni producencl plwa wstrzymywali produkcJ, na czas ustalenia rzeczywlstego 

stanu zapas6.w. 

JednakZe, ZPPP BP pragnle podkretll6, te zar.tcznik 2 ~66 I pkt 5 rozporzqdzenia Mlnistra 

FlnansOw w sprawie maksymslnych norm dopuszczalnych ubytk6w I dopu$zczslOych norm zuZycla 

wyrob6w ;:tkcyzowych z dnis 24 /utego 2009 r. ij. z dola 5 wrzeAnla 2014 r. (Oz.U. z 2014 r. paz. 1526) 

wskazuje rownlet na obrachunek mlesl,czny. Dotychczss, obrachunek miesiQCZ11Y by.dokonywany 

bez wstrzymywanla proclukcjl w zakfadach produkuIElcych piwo. 

W ocenie Zwiii\Zku. poWyZsze regulacje w pofCl~enlu z zaproponowanym w rozporzCldzenlu 

w sprawle kontroll rozwiClzlilniem przewldujl!4cym konieczno~ ustalanla rzeczywistego stan zapas6w 

wyrob6w akcyzowych ns konlee okresu ns Jaki zostaly ustalone normy ubytk6w mote powodowaO, ze 

organy podatkowe b,dq tl!4daly ustalenia rzeczywistego stanu zapas6w piwa co miesll!4c. 

Z tego wzgl~du, zdanlem ZPPP BP, ~ § 5 ust 2 nalezy zmodyfikowac w ten spos6b. 1:e 

w przypadku gdy na podstawle Qdr,bnych przepis6w normy dopuszczalnych ubytk6w wyrob6w 

akcyzowych zostanq ustalone zs okresy krotsze nit rok. poclmiot 

• mote ustali6 rzeczywisty stan zapasOw wyrob6w akcyzowych na koniec tego okresu, 

• na U\danie wfaAelwe~o naczelniks urz~u cernego ustala rzeczywlsty stan zapas6W wyrob6w 

akcyzowych na koniec tego okresu. 

W ocenle ZPPP. takle ujtcie tych regulaeji poWinno ogranlczyc wyhp:nle do uzasadnlonyeh sytuacji 

przypadki w kt6rych produkcja btdzle wstrzymywana. 



ZAZJ\CZONB DOlttJHZN'n' 

1 KRS 

2 PEl.NOMOCNICTWO 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Z. H1ni.j ••• agJ:oazezUe dot.yosy u1NpOlmenla b:aJc6w ~ormal.nych/ZIIU.1mi' danych·. 
zgloaaenia doltonanego dnia .••.••..•.••• • • • •••.••••••••• • •••••••••••••••. 

(poda~ dat\! % c%lI'~ci F poprzedniego zgloszenia) 

J'. OSOBA SJQW)AJJ\CA I!&OSUNDI 

lmi~ i nazwisko Data Poclpia 

I~-
CANOTA GUT 9 LISTOPADA 2015 

fjUC)/., .. 
c ............ ",.0 .. _.-' ......., IA..........,. ..... """" ....... I uL 

f.-"" 
Jea~em Awiaclomy o~powiedzialnoAci karnej za zlotenie falezywego O!wiadCzeni~ .~~ 

• _II og\as>onle nlo jost st<ladpne vi trybio art. 7 ust. 6 ustowy z dnlo 7 b 2005 r. 0 
dZiafalno$ci lobbi,,. ow~' Vi rocesie ~tanowienia rawa tret6:"· Z loszenle mlan dan chI! 9 p p 9 y y 

.. skresJa sl,. 
NiepotrzeJ)ne skre~1I6 . 

Pougeole: 
1. Jete" zgloszenle rna oa eelu uwzgl,dnlenie zmian zalstnialych po dacle wnleslenla urz,dowego 

formularza %gfOszenla (ert. 7 ust 6 ustawy z dnla 7 Iipca 2005 r. 0 dzlafalnQAcI IbbbingoweJ w 
procesie stanowlenla prawa) h • .Ib uzupeftllenie btak6w formalnyeh poPrzednlego zgfoszenla (§ 3 
rozporzEtdzenla Rady MinlstrOw z dnia 22 slerpnla 2011 r. w sprawle zglaszallia zalnteresowanla 
pracaml nad proJektarnl akt6w normaWV/nych oraz projektaml 2a1ozefl projekt6w ustaw (Oz. U. Nr 
181, poz. 1080», w nowym urz~dowym fonnularzu zgfoszenia nalety WYpelnl¢ wszystkle 
konleczn~ rubryki. powtarzajClc rOwnlez dane, ktOre zachowaly QwojEt aktualnote. 

2. cz,'e B formularza wypelnla sl, w przypadku z~os~enla doty~cego jedno$tkJ organlzacyjnej 
oraz w sytuaCji, gdy osoba fizyozna. kt()ra zglasza zainteresowanie pracami nad projektem 
z:amtel'l prOjektu ustawy lub projektem aktu nonnatywriego, lile btdzle uczestnlczyfa osobi~cle w 
tych pracach. 

3. W CZ(l$cl 0 farmularza. stosownJe do okoliczn~cl. uwzgJ,dnia 51, dokumenty, 0 ktOrych mows w 
art. 7 ~st. 5 ustawy z dnla "7 lipea 2005 r. 0 dzlafalnoAci lobbJngowej w procesie stanowienia 
P~wa, a talae pelnomocnictwa do wttlesienia zgloszenia lub do reprezentowanla podmiotu w 
pracach nad projektem aktU normatywnego lub projektem zalozer'l projeldu ustawy. 

4. CZIi\$C E formutarza wy~nJa sJ(I w przypadku uzupefnlenla brak6w formalnych lub zmiany 
danych dotycz~cych wnlesJonego zgloszenla. 




