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C. OPIS POSTULOW)1ZGO RDZ ?ANI? POANEGO, ZE WKA2NI4 INTJRESU !3ĘĄCZ1() PRZEO oTE1 OCHRONY

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w ramah
konsultacji publicznych projektu rozporzqdzenio Ministro Finansów 2 dnio W htopada 2015 r. w sprnwi
ewidencji i innych dokumentacji dotycz qcych wyrobów akr yzowctr i znuków akcyzy, przedstawiamy
stanowisko Polskiego Fowarzystwa Przesyłu 1 Rozdziatu Energii tlektrycznej, reprezentanta największych
Operatorów Systemów Flektroenergetycznych (Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz Operatora
Systemu Przesytowego) w Polsce. eksploatujących tysiące kiiometrńw Iinh elektroenergetycznych i
zapewniających bezpieczne dostawy energii elektrycznej do obywateLi i nrzedsiębiorstw gospodarki
narodowej

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych prowadzą ewidencję zużycia energii elektrycznej dla potrzeb
podatku akcyzowego Wśród ewidencjonowa nych danych nlależą:

zużycie energii na potrzeby wtasie,
• zakup na tzw. rynek biiansujący,
• nielegalny pobór energii elektrycznej.

Z punktu widzenia Operatorów Elektwenergetycznych jako cegatywne nalezy ocenii przewidziane
w projektowanych przepisach drastyczne skrócenie czasu na zamknięcie ewidencji energii elektrycznej zJ
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trzVldadou falrura wystawic)ia i dnia miesiąca zstępującego po r tsiąuu, za kióy jest wtawiana,
powinna zostać (zpodnie i 3 P ojektu Rnzp rządzenia) uwgtędriuna w ewidencji enegii za asią;

puprzedni, która to ew enua (zgodnie z 5 ust prujektu Roporząc zenia) powinna już hyC zamknięta
(3 iina robot zego) Puypnmnieć naezy, że ewidencja c nergb elekt ycznej powiana z erać rówxiieł
pełne dane o ilości energii zakupor ej oaz zuytej p1102 puonriot pinwadzący ewidencję.

Skrócenie okreu na zamknięcie ewidencji eneigii elektrycznej za dany miesiąc — proponowane
w pi ojekcic oznzczalnby oniet zność wpmwJenia kosztownych zmin organizacyjnych, orzy
jednoczesnym biaku korzyści cia budżetu państwa w postaci zwiększenia efektywności odprowacaania
podatiw akcyzowego z tytułu zdarzeń zaewidencjonowanych w ewidencji energii eiektrycznrj.
Spowodowałoby to jednocześruc wzrost cen energii dla odbiorców energii - w tym także najuboższych
Polaków, poprzez koszty przeroszone w taryfach dystrybucyjnych

Podkreśienia wymaga fakt, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym ekiaracja podatkowa
sktadana jest do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek akcyzowy jest rozliczany.
W tym samym terminie podatek pudiega wpłacie na rachunek organu podatkowego Niezrc,zcmiate i
bezpodstawne jest zatem drastyczne skrócenie terminu zamknięcia ewidencji przy jedioczesnym
pozostawieniu niezmienionego terminu płatności podatku.

Należy także mieć na wzgIędie, że skrócenie terminu na zamknięcie ewidencji energii elektrycznej I
przewidziane w projekcie Rozporzdzenia, którego yocatia legi; będzie krótsze ni 2 miesiące
uniemożłiwia costosowanie systemów nfornatycznych oraz procedur związacych z wystawianiem faktut
oraz prowadzeniem ewidencji, funkcjonujących w podmiotach obowiązanych do prowadzenia takiej
ewidencji dci nowych regulacji prawnych.

Mając na względzie pówysze argumenty, a w szczególności niepowodowanie wzrostu kosztów
działalnośd operatorów elektroenergetycznych, a tym samym kosztów energii dla odbiorców,
postulujemy pozostawienie terminu na zamknięcie ewidencji energii elektrycznej na dotychczasowym
poziomie 2 dni roboczych, któcy to termin w sposób precyzyjny i czytelny będzie wynikał z przepisów
Rozporządzenia I ustawy o akcyzie. Postulujemy wprowadzenie do projektu zapisu, który znajduje się w
obecnym rozpoiządzniu Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej z. dnia 2402.2009 r.
w 2 ust. 3; „Podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji dokonuje miesięcznego zamknięcia
ewidencji, w terminie do 2. dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego ewidencja dotyczy.”

ednocześnie pozostajemy w gotowości do przedstawienia dalszych wyjaśnień dotyczących rozliczeń
dokonywanych przez Operatorów oraz deklarujemy wsparcie podczas prac nad projektem
rozporządzenia
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eli zglaszene ie jest składane w trybie art. 7 us! O ustawy 7 dnia Y lipca 2005 i o działaności
lobbingowE w pioceuie stanowienia piawa, treść Zgłoszenie zmiany danych skreś1asię.
Niepotrzebne skreśHć,

ouczenie
1. Jeżeli zgioszenie ma na cek uwiględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

fomiulmza zgloszenia (art T ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r u działalności lobhingowej w procesie
stanowienia piawa) ub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministiów z dnia 22 sieipnia 2011 r w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad pro)ektami
aktów no”matywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. (J. Nr 181, poz. 1080)), w nowym
urzędowym tormulaizu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki puwtarzając również dane, które
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypeJna się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytiiecj gdy osoba fLzyczna, która zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
pmektu ustawy tub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tycn pracach

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty o których mowa w
art 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 i. O działalności obbingowej W procesie stanowienia prawa, atakże pemnomcx;nictwa do wniesienia zgloszena lub do reprezentowania podmiotu w pacach nad
projektem aktu normatywnego lub pt ojektu założeń pmjekt ustawy.

4. Część E forinularzs wypeiria się w przypadku uzupełnienie braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wnesorego zgłoszer ia,




