ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWMIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
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Projekt z dnia 10112015 r. rozporządzenia Ministra Finans6w w sprawie eMdencji
I innych dokurncntacji dotyczących wyrobów akcyzowych znaków akcyzy
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474 Lublin, W. Smouchowskiego 1; pspt@pspt.orgpl
WSKAZANIE osól UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
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OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

ZE WSKAZANIEM INTERESU

W związku z opublikowaniem projektu z dnia 10 listopada 2015 r. rozporządzenia Mrnistra
Finansów W sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków
akcyzy (dalej Projekt), Porskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego pragnie przedstawić
swoje uwagi do udostępnionego dokumentu.
PSPT proponuje zmanę tr ści 5 ust%I Projektu
„Podmiot prowadzący dokumentację dokonuje jej zaniknięcia i miesięcznego podsumowania za
każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie 3 dni robocych od ostatniego dnia miesiąca, którego
dotyczy dokumentacja.”
na:
„Podmiot prowadzący dokumentację dokonuje jej zaniknięcia i miesięcznego podsumowania za
każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie Ii dni od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy
dokumentacja.
Mając na uwadze skalę działalności niektorych PPT zajmujących się skupem i wstępnym
przetwa zan ri wnioskujemy o przedłuzenie terminu podsumowania miesięcznego. Podmioty
takie skupują susz od Grup Produ entow i wielu plantatorów indywidualnych na terenie całego
kraju. Wiąże
flym du?a ąc ha dokumentówfirumsowokskgowychirnagazynowych oraz
„

Z ten trafld do wstępnego
tt
związanych z transportem kupionego suszu. Nas[qpnie SU
4 „ na każdym jego etafl Kolejna część
przetwarzania, co generuje kolejne dokurn n
dokumentacji związana jest ze sprzedażą wstępnie przetworzonego „toniu i półproduktów. W
naszej opinii nawet przy zachowaniu zasady bieżącego prowadzenia całej dokumentacji
przewidziany w Projekcie trzydniowy termin podsumowania miesięcznego z powodów
logistycznych jest zdecydowanie niewystarczający. Dlatego wnoskujemy o wydłużenie terminu
sporządzenia podsumowania miesięcznego do 14 dni.
.

Uczymy na uwzghdnienie naszego stanowiska w toku prac legislacyjnych nad Projnktent
D

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
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odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego
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opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Niniesze flłoszenia dotyczy uzupoknierua brakow formalnych/zmiany danych* ZglQSZ*flia
dokonanego dnia
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OSOBA. SKJWAJĄCA ZGŁOSZENIE
±fl%L.ę i nazwisko

Data

Jesteiu świadomy odpowiedzialnotci karnej za złożenie fałszywego okw

.

Jeżeh zgłoszenie nie jest skiadane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działahosci

Iobbngowej w procesie stanowienia prawa treść.
**

Zgłoszenie zrnrany danych skreśa się.

Niepotrzebne skreślić

Pouczenie:

I Jeżeli zgło zenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r O działalnosci lobbingowe w procesie

stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sic pn a 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami załozeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181. poz. 1080)), w nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnic wszystkie rubryki powtarzając równiez dane, które
zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypeinia się w przypadku zgłoszenia dotycz cego jednostki o ganizacyjnej oraz
yy

sytuacji gdy osoba fizyczna. która głasza zainteresowanie pracami nad projektem ałoźen projektu

ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.
3 W częsci D formularza, stosownie do okoLiczności, uwzgłędnia się dokumenty, o których mowa w
art 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności łobbingowej w procesie stanowienia prawa. a także
pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia łub do reprezentowania pod iotu w pracach nad projektem aktu

normatywnego łub projektu założeń projektu ustawy
4 Częśc E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wn iesionego zgłoszenia

