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ÓPIS POSTULOWA ÓROZyIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

W nawiązaniu da udostępnionego przez Ministersfwo Finansów na stronach
internetowych Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z dnia 23
października 2015 r. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (dalej:
ZPPPS) przekazuje uwagi do wspómnianego dokumentu. Związek reprezentuje
przedsiębiorców zajmujących się produkcją spirytusu i napojów spirytusowych oraz
importem i eksportem napojów spirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie
rozporządzenia będą miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie reprezentowanych
przez ZP PPS przedsiębiorstw.

ZP PPS zgłasza uwagi do następujących punktów rozporządzenia:
1) 8ust1:

Podmiot występujący o wydanie banderol jest zobowiązany załączyć do wniosku
dokumenty potwierdzające dane, które są zawarte w dokumentach znajdujących się w
bazach danych publikowanych i aktualizowanych przez właściwe organy (dostępnych dla
organu podatkowego) albo takie dane, które dostępne są w bazach wewnętrznych
Służby Celnej lub administracji podatkowej. Dotyczy to min. odpisu z KRS lub CEiDG,
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku akcyzowego, wpisu do
rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną. Co więcej, organ
podatkowy, do którego składany jest wniosek o wydanie banderol, jest często
jednocześnie organem, który wydał wnioskodawcy zezwo?ene (pkt 7), którego kopę ma
temu organowi dostarczyć wnioskodawca, Postulujemy, aby przedmiotowy przeps
uzupełniony został o zapis analogiczny do proponowanego w 1 pkt 1 rozporządzena
zrneniającego ozporządzenie w sprawie onana z obowiązku zożena
zabezpieczenie akcyzcwgo (2ust2rozporządzenia zm enanego). Zgodne z yrn
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przpisam: Dokumentów o których mowa w ust. I ni dcze si:) właściwy neczelnik urzędu co, dc którego ekładany jest wniosek o :±„. snie lubprzedłuenie olniania dysponuje ymi dokumentarni dane w nich zewate są aktualna;2) dane zawarta w dokumentach znajdują się w bazach danych pubowenychaktualizowanych przez właściwe organy.”
Umożliwi to uniknięcie przez wnioskodawcę zbędnych czynności.

2) 9:
Podtrzymując postulaty składane przez ZP PPS w trakcie prac nad ustawązmieniającą ustawę akcyzową, wnosimy o Hkwidację bezwzględnego obowiązkuplombowania magazynu banderol. Projekt rozporządzenia, podobnie jak dotychczasowerozporządzenie nie przewidują wyjątków od tej zasady. Obowiązek ten stanowi dużąuciążliwość w codziennej pracy zakładu produkcyjnego, która wynika z koniecznościwielokrotnego zdejmowania i ponownego nakładania plomb w ciągu dnia w związku zbieżącymi operacjami wydawania i zwrotu banderol dolz procesu oznaczania oraz do/oddostawców zagranicznych. Zgodnie z 9 ust. 4 projektowanego rozporządzenia, zdjęcieplomb wymaga każdorazowo obecności co najmniej dwóch osób. Pracownicy, którzyuczestniczą w tych czynnościach, jako posiadający dostęp do bandero), powinni miećpodpisane z prowadzącym skład podatkowy umowy o odpowiedzialności majątkowej zapowierzone mienie, Konieczność zapewnienia obecności co najmniej dwóch takich osóbprzy każdorazowym przyjęciu i wydaniu bandero) w praktyce często opóżnia te operacje,utrudnia racjonalną organizację pracy i zwiększa koszty prowadzenia działalności wskładzie podatkowym, które i tak są wystarczająco wysokie ze względu na koniecznośćspełnienia innych wymogów przewidzianych przepisami prawa podatkowego. Jeśli chodzio cel omawianej regulacji, tj. zabezpieczenie banderol przed dostępem osóbnieuprawnionych, funkcję tę realizują z powodzeniem inne stosowane przez podatnikówzabezpieczenia, takie jak np. szafy pancerne, monitoring kamer, nadzór agencji ochronymienia, itd. W sytuacji próby uzyskania dostępu do banderol przez osobę nieuprawnioną,plomba i tak nie stanowi w praktyce żadnej przeszkody, która uniemożliwiałaby alboutrudniała taki dostęp. Jedyne realne utrudnienie, które to rozwiązanie powoduje, toopisane wyżej uciążliwości dla prowadzącego skład podatkowy.W związku z powyższym proponujemy zniesienie obowiązku plombowania pomieszczeń,urządzeń i środków transportu. W miejsce usuniętego przepisu powinien byćwprowadzony obowiązek stosowania przez podatnika zabezpieczeń technicznych iorganizacyjnych, które umożliwią identyfikację osób mających dostęp do pomieszczeń,urządzeń i środków transportu, służących do przechowywania lub przewozu banderol.

3) 10 p. 1:
Przepis do przeredagowania. Przepis powinien brzmieć następująco: „Zniszczenieuszkodzonych banderol odbywa się w obecności upoważnionego na podstawieodrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzezeniem ustępu 2.” Par10 p.2 powinien być ujednolicony z propozycją zapisu par. 10 p. 1.
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Procnuamy U uicia apu rysunku nr 4 z tym, napis MllSTRSi1łyQ9NANSÓW RP ZNAK AKCYZY ?ODATKRAJ. (dpowiodnio do rodzaju bsndsro)zaW3rty na rnarinasie anderoi znajduje się na nakrętce opakowania.” pozycjonowaniebanderoli na butelce, nie wpywa na raaizację celu wprowadzenia andero1 jakim byiozabezpieczenie legalności wyrobów, generując dodatkowe koszty z tytułu koniecznościdodatkowej legalizacji nieprawidłowo oznaczonych wyrobów.

5) Załączniki nr8i 11;
Zdaniem branży spirytusowej, obniżenia wymagają wartości banderol na wyrobyspirytusowe. Postulujemy obniżenie wartości banderol podatkowych do następującychkwot: 15 gr za objętości do 0,2 li 30 gr za objętości powyżej 0,2 I. W przypadku banderollegalizacyjnych wnioskujemy o obniżenie należności z tytułu ich sprzedaży do 15 gr zaobjętości do 0,2 I oraz 30 gr za objętości powyżej 0,2 L W tym kontekście zwracamyuwagę, że oznaczanie podatkowymi znakami akcyzy może być prowadzone wyłącznie wskładzie podatkowym a podmioty prowadzące składy podatkowe zobowiązane są dostosowania zaliczkowego trybu zapłaty akcyzy poprzez dokonywanie dziennych wpłatakcyzy. Obciążanie tych podmiotów dodatkowymi wysokimi zaliczkami związanymi znabyciem znaków akcyzy, wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązku ustawowegooznaczenia wyrobów tymi znakami stanowi nieuzasadnione obciążenie prowadzeniadziałalności gospodarczej przez podmioty z branży spirytusowej. W odniesieniu dobanderol legalizacyjnych, obecna wysokość należności z tytułu ich sprzedażypodatnikowi (1,30 zł/szt.) powoduje, że ma ona dla podatników charakter quasi sankcyjnyprzy czym w większości przypadków obowiązek naniesienia banderol legalizacyjnych niewynika z popełnienia przez podmiot zobowiązany do oznaczenia jakiegokolwiekprzestępstwa ani wykroczenia. Koszt ten jest de facto dodatkowym podatkiemobciążającym wyrób oprócz podatku akcyzowego, który należny jest w pełnej wysokości(brak możliwości pomniejszenia akcyzy należnej o koszt zakupu naniesionych banderollegalizacyjnych). Wysokości opłat nie uzasadniają także koszty wytworzenia banderol,bowiem są one ponoszone przez podatników odrębnie od ww. opłat, których obniżeniepostuluje branża spirytusowa.

6) Załącznik nr 12:
Postulujemy usunięcie ze wzoru wniosku o wydanie banderol podatkowych nazwyi adresu producenta zagranicznego. Informacja ta wydaje się być całkowicie zbędna wprzypadku, gdy banderole nie są wysyłane do zagranicznego kontrahenta, tj. wprzypadku gdy oznaczanie importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobówodbywa się w składzie podatkowym na terenie kraju. Z drugiej strony, w przypadku gdybanderole są wysyłane do zagranicznego producenta, wskazanie we wniosku danychtego producenta interpretowane jest często przez organy podatkowe jako zobcwiązanedo zużycia tych banderol wyłącznie na potrzeby kontraktu zawartego z tym konkretnymproducentem. Takie ograniczenie nie ma podstawy „w przepisach Ijstawy anikomentowanego rozporządzenia, a ponadto stanowi duże utrudnienie w prowadzeniudziałalności gospodarczej. W praktyce biznesowej wielokrotnie zdarzają się bowiem
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cości „o:zystana i po ici ćcnu odrniocwL :y otrzm ndr
zostać zazane innemu koitrahentowi aanicznemu, który akŻe e zuje dla o
zlecanie produkcyjne. W chwili obecnej organy poakowe wyriapą zazwyczaj zwrotu
nwykorzystanych andero3 oraz tąpieiia z ynoskiem o nowe idenczne do
zwróconych — banderole, z podaniem we wniosku danych tego producenta
zagranicznego, który faktycznie zużyje wydane banderole w procesie oznaczania.
W naszej opinii opisana praktyka organów polegająca na wiązaniu wydanych banderol z
konkretnym producentem zagranicznym wskazanym we wniosku o wydanie banderol jest
wypaczerem celu omawianych przepisów. To przecież podmiot krajowy, któremuwydano banderole a nie współpracujący z nim zagraniczny producent odpowiada za nie
przed organem podatkowym. Podmiot, który otrzymał banderole prowadzi w tym celu
odpowiednią ewidencję. Ponadto, jest on zobowiązany uzyskać od zagranicznegoproducenta rozliczenie przekazanych mu banderol a każdorazowe przekazanie banderoldokumentowane jest protokołem. Organy podatkowe posiadają zatem wystarczające
narzędzia do kontrolowania sposobu wykorzystania banderol wydanych podatnikom. Zpowyższych względów, wzór wniosku o wydanie banderol powinien zostaćzmodyfikowany.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1 Odpis aktualnego KRS z dnia 05.11.2015 r.

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnychlzmfanydanych**zgłoszenia dokonanego dnia
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię I nazwisko Data Podpis
—

f”fZ” R-Z
cskioLeszek Wiwała 09.11.2015 r.
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G. KLAUZULA ODPOWIEDZ!ALNOCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCHZEZNAŃ
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fa4szywego oświadczenia
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Niepotrzebna kraść.

pouczenia:
I.Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzgędnienie zmian zaistrdaych po dacie wniesieniaurzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 iipca 2005 r. odziałalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie brakówformalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektamiaktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181 poz.1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkierubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.2.Część B formularza wypełnie się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostkiorganizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowaniepracami 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, októrych mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnościlobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesieniazgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktunormatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lubzmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.




