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ZAINTERESOWANIA PRACA I N~g~~~~~~~EM Rozpd~~6ZE~A~. . .. .. .. h. 

FINANs6w W SPRAWIE SZCZEGOtOWYCH WARUNKOW DOTYCZf\CYCH 
MIEJSCA ODBIORU WYROBOW AKCYZOWYCH ORAZ PROWADZENIA SKt.ADU 

PODATKOWEGO Z 0 IA 26 PAZDZIERNIKA 2015 R. 
'A-:- OZNACZENrE PODMIOTtriAfNTERESOWANEGO PRACAMr-'ADPROJEKi"E 

1. Nazwa: ZwiClzek Pracodawc6w Polski Przemys~ SpirytLJsowy 

2. Adres siedziby: ul. Tr~backa 4,00-074 Warszawa 

3~'--Adres do-korespon(ie-ricji i adres-e-::majf:uf.-·Tr~backa-4:··0<)-074-Warsza-wa_:--'-'-'----" -' 
__ .biuro@zppps.pl ..... ___ _ ___ ._____ __. ___________ . 
B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 

WYMIENIONEGO W CZE;SCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. Imi~ i nazwisko Adres 

---- -------------_._._ .. _------.. _-_. 
1 leszek Wiwata 

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIAZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM 
INTERESU B 0 CEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY --_._._--

W zwiqzku z 0publikowanym na stronach RZqdowego Centrum legislacyjnego 
przez Ministerstwo Finans6w projektem RozporzC\dzenia Ministra Finans6w w sprawie 
szczegotowych warunk6w dotyczC\cych miejsca odbioru wyrob6w akcyzowych 
oraz prowadzenia sktadu podatkowego z dnia 26 pazdziernika 2015 r. Zwiqzek 
Pracodawcow Polski Przemys~ Spirytusowy (dalej: ZPPPS) przekazuje swoje uwagi 
do powyzszego dokumentu. Zwiqzek reprezentuje przedsi~biorc6w zajmujqcych si~ 

produkcjq spirytusu i napoj6w spirytusowych oraz importem i eksportem napoj6w 
spirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie b~dq mialy bezposredni w~ 
na funkcjonowanie reprezentowanych przez ZP PPS podmiot6w. 

1) § 3 pkt 4 rozporzC\dzenia: 
Zdaniem ZP PPS przepis ten powlnlen odnosic si~ wytqcznie do wyrob6w 

podlegajqcych kontroli na podstawie odr~bnych przepis6w, a nie wszystkich wyrob6w 
znajdujSjcych si~ w skJadzie podatkowym, zwreszcza wyrob6w nieakcyzowych. Obecne 
brzmienie przepisu moze zostac odczytane przez naczelnika urz~du celnego jako 
podstawa do odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie skladu podatkowego w 
sytuacji, gdy poziom zabezpieczen np. magazynu opakowan albo w6zk6w wid~owych 
zaparkowanych na noc odbiega od zabezpieczen magazynu wyrob6w znajdujqcych si~ 
w procedurze zawieszenia. 

2) § 5 rozp0rzetdzenia: 
ZP PPS postuluje, aby termin na zgloszenie naczelnikowi urz~du celnego brak6w 

ilosciowych wyrob6w akcyzowych zostat wyd.uzony z obecnych 3 dni do 7 dni. Termin 3-
- -----~ 
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dniowy jest zbyt krotki i stanowi duze utrudnienie dla podrniot6w prowadz~cych skfady 

odatkowe w sytuacji, gdy braki zostan<-l stwierdzone np. W okresie swi~tecznym alba 
urlopowym . 
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D. ZAlACZONE DOKU EN1Y 
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1 Odpis aktualnego KRS z. dnia 05.11.2015 r. 
____ . __ .L_ .. _ ....... _. ___ . _____ ._ .. _. ____ .. __ ._._. _____ .... _____ . ____ .... __ .. _..... . ._. __ ._ ....... __ ._._. ____ .... . 
E. Niniejsze zgfoszenie dotyczy uzupelnienia brak6w formalnychlzmiany 

danych**zgloszenia dokonanego dnia 

F. 

(poda6 dat~ z cz~sci F poprzedniego zg~oszenla) 
---_. __ ._-------_._._ ... _-_._- .. --_._ .. _--_ .. _.-. . -_ .. _.-

OSOBA SKt.AOAJJ\CA ZGt.OSZENIE 

Imi~ i nazwisko 
--.---- -------_._-------:--:---------

Data Podpis 

------_ .... _-- ------._----- ---------_._------_._--
l eszek Wiwata 06.11.2015 r. ,. ,.": i F<": ArtZ'~U 
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1.&e1 Wlwala 

G. KLAUZULA OOPOWIEDZIALNO CI KARNEJ~ZA-S-K-t.-A-DANIE FAt.SZYWYCH 
ZEZNAN 

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia 

I-'Ri~ZES Z' Imou 
fDlskiLgO Pfl~tryIUSOW~90 

A c:.--
' .... Leszek Wiwala 

(pod pis) 

.. Jezeli zgtoszenie nie jest skJadane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 
r. 0 dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, trese: "- Zgtoszenie 
zmiany danych" skresla si~. 
** Niepotrzebne skreslic. 
Pouczenie: 
1.Jezeli zgtoszenie ma na celu uwzgl~dnienie zmian zaistniatych po dacie wniesienia 
urz~dowego formularza zgtoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 

dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupetnienie brak6w 
formalnych poprzedniego zgtoszenia (§ 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 22 
sierpnia 2011 r. w sprawie zgtaszania zainteresowania pracami nad projektami 
aktow normatywnych oraz projektami zalozer, projektow ustaw (Oz. U. Nr 181 , poz. 
1080}), w nowym urz~dowym formularzu zgtoszenia nalezy wypetnic wszysfkie 
rubryki, powtarzajqc rowniez dane, ktore zachowaly swojq aktualnosc. 

2. Cz~s(:: 8 formularza wypetnia si~ w przypadku zgtoszenia dotyczqcego jednostki 
organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, kt6ra zg+asza zainteresowanie 



pracami nad projektern zafatel) projektu ustawy IJb projektern aktu normatywnego, 
nie b~dzie uczestniczy~a osobiscle w tych pracach. 

3. W cz~sci D formularza. stosownie do okoflcznosci, uwzglE?dnia siE? dokumenty, 0 

ktorych mowa wart. ,. ust 5 ustawy z dnia -, lipca 2005 r. 0 dzia!alnosci 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, H takze petnomocnictwa do wniesienta 
zgloszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu 
normatywnego lub projektu zatoteri projektu LJstawy. 

4. Cz~s6 E formularza wypetnla sj~ w przypadku uZlJpe~nienia brak6w formalnych lub 
zm;any danych dotyczC\cych wniesionego zgtoszenia. 




