
ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23-10-2015 r. w sprawie oznaczenia wyrobów

akcyzowych znakami akcyzy.

A.OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD
PROJEKTEM

1. Nazwalimię i nazwisko**

Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego

2. Siedzibalmiejsce zamieszkania**

ul. Wiejska 16 lok. 4/26, OO-490 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

ul. Wiejska 7 lok. 14, OO-480 Warszawa! magdalena.wlodarczykkspt.org.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD
PROJEKTEM

Lp. Imię nazwisko Adres miejsca zameldowania na pobyt stały

I Magdalena Włodarczyk
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BEDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Zawarte w projekcie zmiany likwidują część niepotrzebnych obowiązków
admiiiistracyjnych oraz wprowadzają postulowany przez sektor alternatywny sposób
nanoszeilia znaków akcyzy na miękkie opakowania jednostkowe papierosów. KSPT
zwraca jednak uwagę, iż za rozszerzeniem dopuszczalnych sposobów nanoszenia
banderol na opakowania wyrobów tytoniowych powinny pójść także odpowiednie
zmiany do opisu wzorów banderol podatkowych na opakowania jednostkowe
importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium
kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich oraz
suszu tytoniowego.

Zgodnie z pkt 4 objaśnień do ww. opisu, zawartego w załączniku nr 1 do projektu
rozporządzenia, dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol
umieszczonych na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych
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(japierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli przebiegało po linii

wieczka - co ułatwia producentom papierosów w twardych opakowaniach realizację

obowiązku wynikającego art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku

akcyzowym. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu ustawy znak akcyzy jest nanoszony na

opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w

taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do

jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w

sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie, chyba że znak akcyzy jest nanoszony

bezpośrednio na wyrób akcyzowy w sposób trwały.

Dokonanie perforacji banderoli poprzez nacięcie po linii wieczka twardej paczki ułatwia

jej otwarcie i powoduje trwałe i widoczne uszkodzenie znaku. Możliwość perforacji

znaku ograniczona jest niestety wyłącznie do znaków nanoszonych na twarde paczki

papierosów nie obejmując innych wyrobów tytoniowych tj. miękkich paczek papierosów

oraz opakowań jednostkowych tytoniu do palenia. Powoduje to, w niektórych

przypadkach, możliwość otwarcia papierosów w miękkiej paczce bez uszkodzenia znaku

akcyzy lub, w przypadku znaku naniesionego na górnej powierzchni opakowania

miękkiego papierosów czy na opakowaniach jednostkowych tytoniu do palenia, trudności

w otwarciu opakowania.

W związku z powyższym, w celu ułatwienia producentom wyrobów tytoniowych

realizacji normy art. 120 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz ujednolicenia zasad

dot. perforowania banderol na wyroby tytoniowe objęte obowiązkiem oznaczania

znakami akcyzy, KSPT postuluje zmianę pk4 przedmiotowego Objaśnienia w brzmieniu:

„ 4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych

na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki

sposób, aby nacięcie powierzchni banderoliprzebiegalo po linii wieczka.”

na brzmienie:

„ 4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych

na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie

powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku przy próbie

otwarcia opakowania.”

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
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I Odpis KRS Stowarzyszenia
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formaLnych/zmian danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(jodać datę z części F poprzedniego
zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE
FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Podpis
Imię i nazwisko Data

Magdalena Włodarczyk 09. 1 1 .2015 „ „ J

!Lt t(iś1
*Jeżelj zgłoszenie niejest składane w trybie art.7 ust.6 treść: „- Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

1 . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularzazgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działahiości lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia RadyMinistrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktównormatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypehiić wszystkiekonieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełiiia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji,gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzieuczestniczyła osobiście w tych pracach.
3 . W części D formularza, stosownie do okoliczności „ uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pelnomocnictwado wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego.4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczącychwniesionego zgłoszenia
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