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Bńtish American Tobacco Polska Tradłog Sp. z oc. zgłasza niniejszym zainteresowane pracami nad

projektem rozporządzena z dnia 1 O listopada 201 5 roku, w sprawie wniosków dotyczących rejestracji

pośredniczących podmiotów tytoniowych, jako że rozporządzenie dotyczy kwestii, które mają bardzo

istotny wpływ na działalność wykonywana przez spółki grupy BAT w Polsce.

Uwagi Spójki do ww. projektu dotyczą zasad i zakresu informowania naczelnika urzędu celnego o

zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Zgodnie Z art. 20f ust. 2 ustawy akcyzowej, pośredniczący podmiot tytoniowy jest zobowiązany do

powiadamiania naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do

rejestru w ciągu 3 dni od zaistnienia takich zmian. Sankcją za brak dokonania takiego powiadomienia

jest zgodnie z art. 20h ust. I pkt d) cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności jako

pośredniczący podmiot tytoniowy.



Sankcja ta jest więc bardzo dotk”iwa. D”atego taż, konieczne jest jednoznaczne okreśene warunków

dokonywania zmian danych zawartych w tych wpisach. Szczególnie dotyczy to podmiotów

zagranicznych, nieposiadających oddziałów w Polsce, które prowadzą działalność jako pośredniczące

podmioty tytoniowe. Dla takich podmiotów, bieżące informowanie o zmianach danych jest znacznym

utrudnieniem, biorac pod uwagę brak personelu w Polsce.

Problemem jest również dołączenie do stosownych powiadomień urzędowych dokumentów, które

potwierdzają okoliczności nimi objęte.

Dlatego też, w ocenie Spółki, bardzo istotne jest doprecyzowanie w przedmiotowym rozporządzeniu

pewnych kwestii.

Po pierwsze, należałoby wskazać, że zgłoszenia wymagają jedynie zmiany danych określonych we

wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, wynikających z art. 20 d ust. I

pkt d), czyli danych zawartych w treści samego wniosku o wpis. Natomiast w przypadku

przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju zgłoszeniu nie

powinny podlegać zmiany w dokumentach wskazanych w 2 pkt I lit. f). Z przepisów ustawy nie

wynika obowiązek powiadamiania np. O zmianie osób reprezentujących podmiot zagraniczny

nieposiadający oddziału w Polsce i należałoby to jednoznacznie wskazać w rozporządzeniu.

Po drugie, w sytuacji Kiedy zmiany danych dokonuje podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby w

Polsce, należałoby wskazać, źe dokumenty potwierdzające zmianę danych powinny zostać

dostarczone niezwłocznie po ich uzyskaniu. Taki zapis gwarantuje podmiotom wystarczającą ilość

czasu niezbędną dla uzyskania odpowiednich dokumentów urzędowych w kraju siedziby

przedsiębiorcy, uzyskania ich niezbędnych tłumaczeń i uwierzytelnień i wreszcie ich przesłania do

Polski (trzydniowy termin jest bowiem w takiej sytuacji praktycznie niewykonalny).

Dodatkowo, prosimy również o zawarcie w pouczeniu do formularza wniosku o rejestrację dla

podmiotu zagranicznego, nieposiadającego oddziału w Polsce, do jakiego urzędu należy złożyć ten

wniosek. Przepisy w tym zakresie mogą budzić wątpliwości> czy należy wniosek złożyć do

naczelnika urzędu celnego właściwego zgodnie z art. 14 ustawy, czy też do naczelnika właściwego

dla podmiotu reprezentującego, zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy,

Liczymy na uwzględnienie przedstawionych powyżej argumentów w toku prac nad rozporządzeniem.

Jednocześnie prosimy o możliwość spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w celu

omówienia przedstawionych powyżej uwag. Deklarujemy gotowość spotkania w dogodnym dla

Państwa terminie.



7JĄCZC-N WMENT

; Peomocnk;two szczególne z dnia I I skpda 2015 roku

LNinesze zgłoszeri dotyczy uzupebisnia b.rakÓ formalxiych/zrniaoy danycb**
zgoszen.a doonaoego diua

„ OSOBA SKUWAJĄCA ZOSZZ

— —— ——

0. KLAUZULA KWJ ZA SKLĄOANI FAŁZ!WYCH ZZZN?Ń [.- (
u TF::

r:rr krrr doo rro r r:rr rrrj r : } rrri f; rr ywro : : r. r?

* Jeze głoszene nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 pca 2005 r. o
działaiiości cbbngowej W procesie stanowienia prawa, treśó: Zgłoszenie zrnany danych
skreśla srę.
Niepotrzebne kreJić.

Pouczenie;
t JezeI zgaszene ma na celu wzgIędnenie zmian zastnałych po dacie wnesena urzędowego

formularza zgłoszenia art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa) tub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 serpnia 201 I r. w sprawie zglaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr
181 poz. 1080)). w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
konieczne rubryki. powtarzając również dane, które zachowaly swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zglasza zainteresowanie pracami nad projektem
załozeń 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 Iobbngowej W procesie stanowienia
prawa. a także pełnomocnictwa do wniesienia zgloszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem zależeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnra se w przypadku uzupenienia braków formalnych lub zmiany
danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.




