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B WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA POTU WYMIENIONEGO W CZĘSCI A W PRACACH NAD
PROJEKTEM
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C OPIS POSTVLOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych z dnia 26 października 2015 r.
(dalej: projekt”) JSW KOKS S.A. (dalej: „Spółka”) pragnie zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia
pewnych modyfikacji w treści przedstawionego projektu.

Projekt w 3 ust. I pkt 2 lit. b) zaklada, iż kontroli prowadzonej na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej będą podlegać m.in. objęte procedurą
zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe inne niż określone w załączniku nr 2 do ustawy.
opodatkowane stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

W ocenie Spółki wprowadzenie tak szerokiego zakresu wyrobów akcyzowych podlegających kontroli
na podstawie ww. przepisów ustawy o Służbie Celnej, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Spółka
pragnie bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w odniesieniu do ww. wyrobów procedura zawieszenia poboru
akcyzy (zgodnie z podejściem prezentowanym przez organy podatkowe) znajduje zastosowanie również
w przypadku, gdy tylko część wyrobów produkowanych bądź magazynowanych przez dany podmiot
zostanie finalnie przeznaczona na cele skutkujące zastosowaniem pozytywnej stawki akcyzy. W rezultacie
zachowanie obecnego kształtu projektu doprowadzi do sytuacji, w której szczegółową kontrolą organów
celnych zostaną objęte wyroby, w odniesieniu do których ryzyko naruszenia interesu Skarbu Państwa lub
powstania jakichkolwiek nieprawidłowości na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jest znikome.

Zdaniem Spółki objęcie zakresem kontroli prowadzonej na podstawie ww. przepisów wszystkich wyrobów
niewymienionych w załączniku nr 2, podlegających opodatkowaniu według stawki innej niż zerowa jest



nieproojonaLhisdo c jaki pT yświeca kontro] prowadzomij na podstaw uaawyoSłużb Cnej,

kłóraj zadaniem jest peciwclziałanie szczegóia istotnym naruszeniom i eresu łskalneo Skarbu

Państwa. Rozwiązanie to wydaje się tym bardziej chybione, iż kontrolą prowadzoną na cdstawie ustawy

o Służbie Celnej nie są przecież objęte wszystkie wyroby wymienione w załączniku nr 2, w odniesioniu

do których ryzyko powstania ewentualnych nieprawidłowości a także kwoty potencjalnych uszczupleń

budżetu Skarbu Państwa są znacznie bardziej istotne.

W związku z powyższym celową wydaje się modyfikacja przedstawionego projektu rozporządzenia

polegająca na rezygnacji z rozszerzenia zakresu kontroli prowadzonej na podstawie ustawy

o Służbie Celnej o wyroby niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane stawką

akcyzy inną niż stawka zerowa poprzez usunięcie 3 ust. I pkt 2 lit b) komentowanego

rozporządzenia.
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Jeżeli zgłoszenie 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.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. 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 2011 r. w sprawie zgłaszania 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 rubryki, powtarzając również dane, które



zachowaiły swcjs tua”lność.
2. Część B tormuiarza wypelnia się w przypadku z szenia dotyczącego jednostki z)rnzscyj1sjoaa w sytuacji, gdy OSQ:a ?izyczria, ktcra agłasza zanZaoscwame pracami nad proekarr zalożenprojektu ustawy łub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyla osobiście w tych pracach.3. W części D forrnu!sna, stosownie dn okoliczności, uzplędnia się dokumenty, o których mowa wart. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, atakże pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nadprojektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danychdotyczących wniesionego zgłoszenia.




