
Ul,. U

2015
- 201

Minister Finansów
Ministerstwo Finaflsów
d. ętot 12

00..916

WÓR OWLCO FORMULARZA ZGJL ZEMA ZAl T EOWANlA RAAM AOQJE(TEM ZAŁ OŻEN PROJEKTU USTAWY, PROJEKł1 Wr LUB PROJEK fEiY

ROZPORZĄDZENIA

RGŁOSZENI

OWANU P1w2.M.i Na PROE - SREMLt ZMDANC

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ... w sprawie iwidenją iimyc/Ji dokumentacjidotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (projekt z dnia 10 Lsiopade 2015 r.)(tytuŁ projektu za()źeń projektu ostawy, projoktu ustawy tuj) pLouKtu rozpoz:.ądzenia - zgndiirez jego treścią udostępu n W Itiuletynie Informacji Pubi icznej lub intoxmacją rajaieszczoną Wwykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Pady Ministrów aliw ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAXNTER OWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię i nazwisko** - -

KGHM POLSKA MIEDZ SPOŁKA AKCYJNA
-

-.2. Adres siedziby/adres miejsca zaluieszkania**

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 48; 59-301 Lbin
3. Adres do korespondexirji I adres e-mai]
ul. Marii SkłodowskiejCurie 54A; 59-301 Lubin
michal.kilijanskikghm.com

B. WSKAEANIE óUPRAQNIONYCE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU W”LMIENIONEGO W CZĘŚCIA W PP.ACACE NAD POEK”IEN

Lp. imię i nazwisko Adreu

KGHM Polska Miedź S.A.
Michał Kilijański ul. Marii Skłodowskiej-Curie 54A; 59-

301 Lubin

COPIS POSTULOWANEóZWIĄ.ANrA PRAWNEGO, ZZ WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGOPRZEDMIOTEM OCHRONY

Wobec opublikowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia MinistraFinansów z dnia ...„w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych iznaków akcyzy” (projekt z dnia 10 listopada 2015 r.) KGHM Polska Miedź S.A zgłasza następująceuwagi:

1. Termin zamknięcia ewidencji

5 ust. 1 Projektu rozporządzenia przewiduje, że dokumentacja, w tym ewidencja (co wynika zdefinicji „dokumentu” określonej w 2 usŁ 1 Projektu), zamykana jest za okresy miesięczne, wterminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca którego ta dokumentacja dotyczy.

W ocenie Spółki, możliwość dochowania w/w terminu zamknięcia ewidencji wyrobów akcyzowych jestwątpliwa, w odniesieniu do ewidencji wyrobów, dla których ustawa o podatku akcyzowym dopuszczadokumentowanie ich przemieszczeń/zużycia na podstawie faktur; powyższe dotyczy takich wyrobówjak: energia elektryczna, wyroby gazowe czy też wyroby węglowe.
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Jak wskazuje art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku akcyzowym, przez fakturę należy rozumieć

akurę w mzumieniu przejisów o rku ud owerów I usiug ( ). Jed:ześnie art. 105 ust 1

z Jna 11 marca 20fl . o iatku od uwwi usług Dz U z ?O11 r. Nr 77, puz 1054 ze

zm ) itarnwi, iŻ fakturę W)WI si nie pćźiej nż do 15. im mieą.a ę,u!?ią(;Jo PO

w kóym dokonano duswy iuwaw lub wyl nano nsfugę,
L)odatkowo art. 1 38p ust. 2 ustawy o podtku akcyzowym dopuscza możliwość zastąpienia

owidencji, o których muwa w art. i38a138c art. 138e1381 dokumentacją prowadzoną na podstawie

m.in. pzepisw o rachunkowcśc., o tle entaJa ta zawtera wszystkie e ne dla danej

widenc, Dckurnectacje prowadzona w oparciu o przepisy o rachunkowości, stenuwiące księgi

achunkowe, są tomiast zamyken w terminach, które mają umożliwić wywiązaie się podatnikowi

z jego obowiązków, min. obowiązków w zakresie rozlkzeń podatkowych. W p8ktyce, oznacza to że

księgi rachunkowe za dany okres rozliczeniowy (miesiąc) zamykane są do 15. dnia miesiąca

następującego po danym ok rese,

Tak więc proponowany w Projekcie r corządzenie termin zamknięcia ewidencji, stoi w kolizji z

przywotanymi przepiarni ustawy o VAT. W praktyce, zamknięcie ewidenct W terminie proponowanym

w Projekcie, zawsze prowadziłoby do zamknięcie niekompletnych ewidencji, a jednocześnie

wykluczałoby możliwość sk zystania przez podatników z alternatywnych ewidencji, o których mowa

w art. l38p ustawy o podatku akcyzowym.

Co więcej, wskazać należy, że proponowana regulacja znacznie pogarsza dtychczasową sytuację

podatników. I tak np. w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

24.02.2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz. U. z 2009r 2009 r. nr 32, poz,

243) prawodawca poprzez zapis 2 ust. 3 dopuszcza zarnkmęcie tej ewidencji w terminie do 25. dnia

miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

W związku z powyższym, w odniesieniu do wlw ewidencji oraz obowiązujące terminy złożenia

deklaracji na podatek akcyzowy, proponuje się zmianę wskazanej treści Projektu rozporządzenia i

uznanie, że zamknięcie ewidencji winno być dokonane za okresy miesięczne, nie później niż w

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.

2. Forma przechowywania ewidencji prowadzonej elektronicznie

Proponowany zapis 9 ust. 2 Projektu rozporządzenia przewiduje możliwość przechowywania

dokumentacji prowadzonej elektronicznie również w formie wydruku sporządzonego za okresy

jednodniowe.

Biorąc pod uwagę treść 9 ust. 2, wskazać należy, że Projekt rozporządzenia nie wskazuje co należy

rozumieć przez pojęcie „dokumentacji”. Natomiast 2 ust. 1 tegoż Projektu określa, co należy

rozumieć przez pojęcie dokument”.
Zatem dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do zakresu obowiązków nakładanych na

podatników należałoby dokonać uściślenia w/w przepisu.

Ponadto, w ocenie Spółki — o ile redakcja w/w przepisu odnosi się do „dokurnentu” w rozumieniu art. 2

ust. 1 tego Projektu należałoby rozważyć zasadność sporządzania wydruków za okresy jednodniowe

w odniesieniu do ewidenciiwyrobów akcyzowych (takich jak np. energia elektryczna, wyroby gazowe,

wyroby węglowe czy inne wyroby korzystające ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie jak oleje

smarowe). Ewidencje te, co do zasady prowadzone są za okresy miesięczne i mają stanowić

podstawę do rozliczenia zobowiązania podatkowego w akcyzie za dany miesiąc. Tak więc w

przypadku podjęcia przez podatnika decyzji o przechowywaniu ewidencji w formie papierowej

wystarczającym byłoby sporządzanie wydruków tych ewidencji za okresy miesięczne.
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3 Zak M1wc wyrobów obth 2W0 rinL W LiiLdl

VV ekue ozp( 2ądzeinia w ? us 4 pk 2, wpowadza ę o”bcwiązek ska?ania Wnazwy wyrobów akcyzowyc;i, dn kóryct wyw mania 2osay zużyte wynby woione

1 yr c;zasem esy nsawy o ku akr.yzowym jak ró neż rozprąt. ie Ministra F nsów
dma 8 ueo 2013 r. w awk zwonet od poLJatku ek(;yzoWsłO (D U. 2 201 poz 1 9 ze zmowadają wolrienia ównież dla wy obów akcyzowych, wykoystywanych W niek „b5tychpocesach czynnościach, np. zużycie wywhów wlergił eleklxycznej w pwcesaohrnetalugcznych, redukcji c emicznej itp. czy też zużycie oieów smarowych; wyroby te są objętezakresem zw eola ze względu na przeznaczenie (po pelnienu ustawowych wawnków), jednakżebezpośrednio nie są elementem wyrobu finalnego.

Stąd pwponne się tozważenie zmiany adakcji wlw przepisu poprzez określenie, że ewidencjawinna wskazywać przeznaczenie upraw ające do zwolnienia, taka redakcja przepisu będzie równieżzbieżna z wymogami w zakresie danych stawianymi m.in. dla dokumentu dostawy czy też dlafaktur/umów dokwnentujących zakupy wyrobów węg”owych/gazowych, które są nabywane wzwolnieniu ze względu na przeznaczenie.

D. zALĄC2ONE DOi<DMENTY

1

Aktualny odpis KRS
-

2
-- -

Pełnomocnictwo nr 19612015 dla Pana Michała Kilijańskiego3

Dowód wnesiąnpay skarbowej
E. inieJsze goazenie dotyay uzupełnienia baIców fornainych/zmiany danych**zgłoazena dokonanego dnia

(ptdaó datę z części F oprzec1iego zgłuszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGLOSZENXE
-

--

Imię i LLazwsko
-- OaŁa podpis

DEPARTAME pODAfKOyMichał Kilijański 18.112015

G. KLU3ZULA ODOWIEDZIALNDŚCI KARNE3 2J SKLADAN7.E LSZYW!H ZEZNkI

aestem śiiadomy dowiedziaLności k.ą;ne z oeme fałszywego oświadczenia
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JeżcJ zgbsayie nie jest składania w ybha art. 7 ust. S ustasy ireśt. „Ę Zutoszeu5e zmany dunych

skreśia ełę.
Niepotrsbne skrsśtt. . .1

1 Jażofl zgłoszenia ma na celu uwzględnienie zmian zaistn”iałych po dacie wniesienia wzędowego

fonnularza zgkszanie (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 Hpca 2005 r. o działalności lobbingnwai w procesie

stanowienia wawa) lub uzupełnienie hiaków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozpo;ządzen;e

Rady Ministrów z dnia 22 ciemnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami

aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym

urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając r6wnież dane, które

zachowały swoją aktualność.
2, Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia riotyczcegc jednostki organizacyjnej oraz w

sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu

ustawy lub proijektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, ugędnia się dokumenty, o których mowa w art. 7

ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także

pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem

aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych

dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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