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C. OPIS POSTWflWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERISU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONI

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (dalej: PIPC lub Izba) jest organizacją skupiającą podmioty

działające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoją działalność w zakresie

wyrobów a kcyzowych

Z tego względu, PIPC zgłasza zainteresowane pracami nad projektem rozporządz.. enia z dnia 2.. O

października 201 5 r zmieniającego rozporządzenie w aprawie rnaksymainych norm dopuszczalnych

ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Poniżej izba przedstawia swoje uwagi.



L Okresowe rozHczanie ubytków powstalych w trakcie przemieszczenia wyrobów

akcyzowych ze stawką O zł

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych ncrm
dopuszczalnych ubytków I dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych przyjmuje w
przypadku wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych stawką O

zł zasady rozliczania ubytków obowiązujące dla paliw ciekłych.

W przypadku paliw ciekłych normy ubytków od przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku

w składzie podatkowym, wydania z magazynu i w przypadku przemieszczenia rurociągiem

przesyłowym, rozlicza się narastająco za okresy roczne.

PIPC postuluje jednak rozszerzenie wyżej wymienionego katalogu zdarzeń również O ubytki wyrobów
wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych stawką O zł powstała w trakcie
przemieszczania w inny sposób niż rurociągiom przesyłowym (np. przy zastosowaniu cystern
samochodowych lub kolsjowych), co umożliwi rozliczanie tych ubytków za okresy roczne.

Jeżeli jednak, roczne rozliczenie ubytków ww. wyrobów powstających podczas ich transportu byłoby
trudne do zaakceptowania przez Ministerstwo Finansów, to Izba postuluje przynajmniej umożliwienie
rozliczania tak powstałych ubytków narastająco za okresy kwartalne.

Obecnie obowiazująco w stosunku do paliw ciekłych rozwiązanie, zgodnie z którym ubytki powstałe
podczas przemieszczenia należy rozliczać w odniesieniu do każdej dostawy, przyczynia się
niejednokrotnie do uiszczania przez podatników akcyzy od strat, które tak naprawdę nie powstały I są
wynikiem dopuszczalnych błędów pomiarów lub mają charakter strat naturalnych. Uzasadnieniem dla
przyjęcia okresowego rozliczania ubytków tych wyrobów, jest również fakt, iż część z tych wyrobów
zamarza w temperaturze już plus 5 stopni C. Ma to bardzo duże znaczenie dla powstawania różnic
wagowych w okresie zimowym. Częstym zjawiskiem jest, że wyroby te, pomimo stosowania
systemów grzewczych, docierają do odbiorcy w postaci zamarzniętej co unienioźliwia ich I 00%
rozładunek albo teź związane jest z ponoszeniem niewspółmiernie wysokich kosztów. Wydłużenie
okresu dla rozliczania ubytków wpłynie na możliwość zniwelowania w ten sposób powstających różnic
związanych wyłącznie z właściwościami wyrobów i warunkami pogodowymi.

Ponadto, wyroby wskazane w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i objęte stawką O zł z definicji nie
są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych. Z tego względu, zdaniem PIPC, należy
umożliwić rozliczenie okresowe ubytków tych wyrobów powstałych podczas przemieszczania. Dzięki
temu, podmioty nie byłyby zmuszone do zapłaty akcyzy w każdym przypadku, gdy dojdzie do
ponadnormatywnych ubytków wyrobów akcyzowych ze stawką O zł, a wyłącznie wtedy, gdy średni
poziom strat przekroczy ustalone dopuszczalne normy ubytków tych wyrobów.



Izba pragnie wskazać, że system rozliczanie okresowego ubytków w przemieszczeniu funkcjonuje już

obecnie w przypadku alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów. Te wyroby

akcyzowe rozlicza się narastająco za okresy kwartalne, łącznie dla wszystkich przesyłek wysłanych w

tym okresie do tego samego odbiorcy, uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, oddzielnie dla
poszczególnych wyrobów skażonych i nieskażonych.

Zdaniem Izby, analogiczne do powyższego rozwiązanie należy również wprowadzić w rozporządzeniu

w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów

akcyzowych w przypadku wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej,

opodatkowanych stawką O zł.
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E. Ninie-jsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków fornalnych/zniacy danych**
zgłoszenia dokonanego dnia
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. Y ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danych
skreśla się.

** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
I . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w



procesie stanowienia prawa) ub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnyoh oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr
181 poz. 1080)), W nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnió wszystkie
konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, które zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem
założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w
tych 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 r. o działalności lobhingowej w procesie stanowienia
prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

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


