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Projekt rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie

zwolnień z podatku akcyzowego

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia zgodtiie

Z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministr6w)

A OZCZENZE PODMIOt7 ZAINTERESOWANEGO PRACZNI NAD PROJEKTEM

l Nazwa/imię i nazwisko**

SHELL POLSKA SP. Z O.O.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**

ul. Bitwy Warszawskiel 1920 r. 7a 02—366 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

B • WSKAZANIE OSÓB U?RWNIONYCH DO BEPREZEOWNXA PODNIOW WYMIENIONEGO W CZśC A

W PR2CACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię J nazwisko Adres
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PR?WNEG, ZE WSKAZANIEM INTERESU EĘDĄCZGO

PRZEDMIOTEM OCHRONY

SheII Polska Sp. z o. o. (dalej: SheIl albo Spółka) jako podmiot działający w branży paliwowej oraz

olejów smarowych zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia 22

października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, jako

że rozporządzenie dotyczy kwestii, które mają bardzo istotny wpływ na działalność Spótki w sektorze

olejów smarowych.

Uwagi Spółki do ww. projektu dotyczą zmiany 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, który to przepis

wyłącza możliwość zwolnienia od akcyzy olejów smarowych nabywanych węwnątrzwspólnotowo

przez zarejestrowanego odbiorcę.



1 Kwestie prawne

W pierwszej kolejności, Spółka pragnie wskazać, że na chw[Ię obecną, system obrotu olejami
smarowymi daje możliwość wewnątrzwspólnotowego przemieszczania ich w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy do zarejestrowanego odbiorcy.

Zgodnie z art. 2 ust. I pkt 13 ustawy akcyzowej zarejestrowanym odbiorcą jest podmiot któremu
wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie
wewriątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru akcyzy.

Oleje smarowe objęte wnioskiem Spółki, nie podlegają akcyzie na terenie innych państw
członkowskich. Jednakże, krajowy ustawodawca w art. 40 ust. 6 przewidział możliwość objęcia tych
wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju. Taki zabieg krajowego
ustawodawcy wynika z faktu, iż nie jest on uprawniony do wprowadzania regulacji prawnych
zobowiązujących inne państwa członkowskie do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Z
tego względu procedura zawieszenia poboru akcyzy znajduje zastosowanie dopiero na terenie kraju —

z momentem przekroczenia granicy pomiędzy Polską a innym państwem członkowskim.

Brzmienie art. 2 ust. I pkt 13 ustawy akcyzowej, należy jednak interpretować odpowiednio tj. w
świetle art. 40 ust 6 ustawy akcyzowej. W istocie bowiem, na terenie obowiązywania ustawy
akcyzowej, czyli na terytorium Polski, oleje smarowe zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru
akcyzy, co jest równoznaczne z ich wysłaniem w tej procedurze.

Powyższą konkluzję potwierdza wzór wniosku O wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, wskazane w załączniku 3 do rozporządzenia w sprawie
zezwoleń oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych
jako zarejestrowany odbiorca wskazane w załączniku 4 do ww. rozporządzenia.

W obu wskazanych powyżej wzorach wniosków w punkcie 7 lit. b) przewidziana została rubryka „oleje
smarowe”. Tym samym, również ustawodawca wydając rozporządzenie w sprawie zezwoleń uznał, że
oleje smarowe mogą zostać nabyte wewnątrzwspółnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę. W
przeciwnym bowiem wypadku nie wskazałby tych wyrobów we wnioskach o wydanie zezwoleń na
nabywanie bądź jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych w charakterze zarejestrowanego
odbiorcy.

Zwracamy również uwagę, że powyższe wywody zostały potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 857/15, który potwierdził, że
zarejestrowany odbiorca może nabyć oleje smarowe wewnątrzwspólnotowo, w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy.

Z tego względu, w ocenie Spółki, przepisy dotyczące zwolnień zawarte w rozporządzeniu oraz



przepisy dotyczące procedury zawieszenia są ze sobą spójne.

W związku z tym wyłączenie możliwości zwolnienia od akcyzy olejów smarowych nabywanych

wewnątrzwspóinotowo, stanowi istotne ograniczenie możliwości skorzystania ze zwolnień dla

podmiotów gospodarczych.

II, Kwestie praktyczne

Biorąc pod uwagę realne znaczenie nowej regulacji, tj. wprowadzenie ograniczenia możliwości

skorzystania ze zwolnień od podatku akcyzowego, w naszej ocenie konieczne jest przesunięcie

wejścia w życie proponowanej zmiany tak, aby dać podmiotom gospodarczym czas na dostosowanie

swojej dzialalności.

Proponowana zmiana ma również daleko idące skutki dla modelu biznesowego stosowanego przez

Spółkę, ale także przez innych dużych dystrybutorów olejów smarowych. Istotą tego modelu jest

bowiem dokonywanie dostaw olejów smarowych na bieżąco, w zależności od bieżącego

zapotrzebowania kontrahentów, bez utrzymywania własnych powierzchni i pojemności

magazynowych.

W stosowanym obecnie przez Spółkę modelu, partia olejów smarowych, zamówiona przez kilku

odbiorców jest przemieszczana do miejsca odbioru, gdzie niezwłocznie wystawiane są dokumenty

dostawy, a dla olejów nie podlegających zwolnieniom płacona jest akcyza. Takie rozwiązanie

zapewnia bardzo szybką wysyłkę towaru do klienta.

Gdyby proponowana w projekcie zmiana weszła w życie, Spółka musialaby otworzyć skład podatkowy

bądź też korzystać ze składu magazynowego usługowego, a przygotowanie takiej modyfikacji

procesów biznesowych trwa kilka miesięcy, wymaga bowiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie

składu podatkowego, czy też zezwoleń na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu

podatkowego, a także zawarcia niezbędnych umów z usługodawcami, zmiany modelu logistyki i

stworzenia odpowiedniej infrastruktury składu podatkowego.

Zatem wejście w życie rozporządzenia w projektowanym kształcie z dniem I stycznia 2016 r. w

praktyce uniemożliwiłoby Spółce korzystanie ze zwolnień od akcyzy dla olejów smarowych

nabywanych wewnątrzwspólnotowo i spowodowałoby po stronie kontrahentów Spółki wymierne straty

finansowe związane z koniecznością nabywania olejów smarowych Spółki z zapłaconą akcyzą,

zamiast skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

W świetle powyższego, Shell postuluje jeżeli nie jest możliwe odstąpienie od projektowanej

zmiany — op6żnienle terminu jej wejścia w życie przynajmniej do 31 czerwca 2016 r. tak aby

stworzyć podmiotom gospodarczym możliwość dostosowania swojej działalności do

wprowadzanych zmian.



Liczymy na uwzg[ędn[erie przedstawionych powyżej argumentów w tokL prac nad rozporządzeniem.

Jednocześnie prosimy c możliwość spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w celu

omówienia przedstawionych powyżej uwag. Deklarujemy gotowość spotkania w dogodnym dla
Państwa terminie.
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S. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danyoh**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBk SKŁADAJĄCA ZOŁOSZENIR
.

Imię i nazwisko Data Podpis
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* Jeżeli zgłosżenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych”
skreśla się.

*1 Niepotrzebne skreślić.

Eouczenie:
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 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr

1 poz. I 080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypelnić 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 zglasza zainteresowanie pracami nad projektem



założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w

tych pracach.
:3. W części D formularza, stosownie cia oko[cznośc, uwzglęclnia się dokumenty, o których mowa W

art T ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 20C5 r. o działalności !obbingowej w procesie stanowienia

prawa, a także pełnomocnictwa do wniesiana zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu W

pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

4. Część F formularza wypełnia sę w przypadku uzupełnienia braków formarnych ub zmiany

danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.




