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Polska Izba Przemysłu ChemiCznego (daloj: PPC lub kba) jest organizacją skupiającą podmioty
działające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoją działalność w zakresie
wyrobów akcyzy.

Z tego względu, PIPC zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia 26
października 201 5 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Poniżej Izba przedstawi swoje stanowisko.

I. Powiadomienie o wysyłkach wyrobów opodatkowanych stawką O zł

Zgodnie z brzmieniem 31 ust. 1 projektowanego rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych
wyrobów akcyzowych, podmiot wysyłający wyroby akcyzowe o których mowa w 3 ust. I-3
rozporządzenia — w tym wyroby energetyczne określone w poz. I 9-23 załącznika nr 2 do ustawy



akcyzowej przed dniem dokonania wysyłki informuje właŚciwego naczelnika urzędu celnego lub
komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj
i ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowa regulacja stanowi powtórzenie dotychczas

obowiązującego 5 42 ust. I rozporządzenia w sprawie kontroli.

Jednocześnie w rozporządzeniu w sprawie kontroli dodano nową regulację wskazującą, że w

przypadku przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych

określonych w poz. I g-23 załącznika nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na

przeznaczenie do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działainości gospodarczej do

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, przepisy 31 ust. 1 stosuje się

odpowiednio.

Zdaniem Izby proponowane brzmienie przepisów dotyczących powiadomienia o wysyłce wyrobów

akcyzowych określonych w poz. I g-23 załącznika nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy nie

uwzględnia sytuacji podmiotów, które prowadząc obrót takimi wyrobami akcyzowymi dokonują

wysyłek w systemie ciągłym. Dotychczas te podmioty w przypadku dokonywania takich wysyłek

nie były zobowiązane do składania powiadomień o wysyłce. Natomiast obecnie, będą

zobowiązanie dokonywać szczegółowych powiadomień O dokonywania każdej wysyłki takich

wyrobów.

Zdaniem PIPC, zasadne więc wydaje się wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego składanie

powiadomień O wysyłce poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych

określonych w poz. 19-23 załącznika nr 2 do ustawy objętych zerową stawką akcyzy

dokonywanych w systemie ciągłym.

Mając powyższe na uwadze, Izba proponuje żeby w przypadku sprzedaży ciągłej ww. wyrobów

umożliwić składanie powiadomień o planowanych wysyłkach na dwa sposoby. Z jednej strony

podmiotom wysyłającym powinno umożliwić się składanie informacji zbiorczej dotyczącej wszystkich

planowanych wysyłek, które miałyby zostać dokonane na przestrzeni I tygodnia. Z drugiej strony,

należy również pozostawić fakultatywnie obecną możliwość składania powiadomień według

dotychczasowych zasad.

Proponowane przez Izbę rozwiązania powinny zostać ujęte w 31 i 37 rozporządzenia w sprawie

kontroli. Przyczynią się nie tylko do ograniczenia obowiązków administracyjnych po stronie podmiotów

wysyłających takie wyroby, ale również do znacznego odciążenia właściwych urzędów celnych lub

komórek kontroli. Zarazem krótki, tylko i-tygodniowy okres, za który sporządzane będą

powiadomienia co do sprzedaży ciągłej, jest w ocenie Izby wystarczający dla celów kontroli

akcyzowej.
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E. Niniejsze zgłoszenia dotyczy uzupełnienia braków Lornalnych/znaany óanych**
zgłoszeni. a dokonanego dnia
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t Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 tipca 2005 r, o
działalności Iohbingowej 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) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (* 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2P1 1 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr
I 81 poz. I 080)), Vi nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić 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, która 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 lobbingowej 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.

:orzszo?Ł Lokaj
Pyro L ico i: Pc

P6.i.iPii r.

1— 4:; Ui,ką
: / (

G. KLAUZULA oDPoWIEDZIALNoścI KARNEJ ZA 5KŁĄUANIE FAŁ5ZY)4YcH ZEZNAŃ I

„t L J it L )Ir)n I i o ci ) i- c słi i o . i




