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Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce — Browary Polskie (dalej ZPPP BP lub
Związek) jest organizacją skupiającą podmioty działające w branży piwowarskiej. Działalność
w zakresie produkcji i dystrybucj piwa wiaże się z obcwzkami wynikającymi z przepisów
akcyzowych i o kontroli akcyzowej, w tym z obowiązkiem prowadzenia ewidencji składu podatkowego

Z tego względu, ZPPP BP zgłasza zanteresowanie pracami nad prOjektem rozporzadzenia z dnia
10 „istopada 2015 r. w sprawe ewder:cji innych dokumentacji dotyczacyh wyobćw akcyzowych
znaków akcyzy.

Pon:ze. Zwiazek przecsiawa swoje uwg do ww projektu
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VI w ejnoc r:J-ecrn/ iwgę, e ;„„o €;e n encj ;kzdu podatku”eu W orle

prononowr lej w proe(cie, tj. W podyale a e pcs zióIt częśc, ażo acci”e co c(3ro

doc”cwycn p6 jest occesern czascx olryr ciaz wrga dżeo nakładi ac” środk6l

ilnansowych (3wdencje skiaciu uda oyegc są rajc ciej croaczcne w orole e ektrocznej, w

zwązkL z czym utworzenie ich na nowo powoduje konieczrość poniesien a koszó urystosow”iia

systerrów informayczrych).

W związku z pow”;zszym, w przedmiotowym poJekc e 4śonieczne jest zawarcie okresu przejścowego

na dostosowanie obecnych ewidencji składu podatkowego do nowych wymogów w zakresie

prowadzenia ewidencji. Mając na uwadze, że proponowany projekt miałby wejść W życie już I

stycznia 2016 r. jest praktycznie niemożliwe dostosowanie systemów informatycznych do

wymogów nowego rozporządzenia. Wprowadzenie tymczasowych rozwiązań w postaci ewidencji w

formie papierowe4 w przypadku dużych podmiotów prowadzących składy podatkowe (takich jak

członkowie Związu) wydaje się właściwie niewykonalne.

Z tego powodu Związek proponuje by do dnia I stycznia 2017 r. było dopuszczalne używanie

ewidencji prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

2, Dookreślenie zakresu wyrobów akcyzowych w stosunku do których należy prowadzić

ewidencję składu podatkowego

W opinii Związku niezbędne jest wyi-ażne wskazanie w treści przepisów projektu rozporządzenia

dokiadnego zakresu wyrobów akcyzowych dla których należy prowadzić ewidencję składu

podatkowego. Zdaniem ZPPP BP niezbędne jest wskazanie w 14 nn. projektu rozporządzenia, że

ewidencjonuje się jedynie te grupy wyrobów akcyzowych, które są przedmiotem działalności

danego składu i które są objęte zezwoleniem na prowadzenie tego składu — a nie wszystkie

znajdujące się tam wyroby akcyzowe.

Z obecnie propcnowaneo kształtu regulacji bak jest jasnego sformułowania jakie wyroby pownny

j być ewidencjonowane W zwizku z tym w przypadku ewentualnej kontroli furk*narusze celn

mogą stanąć na staro!sku, że taką ewidencję naezy prowadzić równiez dla nlestanoyących

przedmotu działalrośc składu ene-gii eleąrycznej, gazu zierniego wyrobów węglowych

zużywanych w k3dzie Analogoznie to sytuacja mogłaby nieć mejsce rówr eż w p-zypadku

wyrobów zwoln onych od akcyzy, zużywanych w składzie pcdatcwyin będacyrr podmiotem

zużywaącym,

Zdn e-r Zwiazk d są ze costacie poyyższyr;h a:pIiwośui ie oyo inteoja :wcdawy

w zzku z yzszyo pr000rL cmv ypros wskazać W urzepisach proJcitu rczcorzpdzeniz iż
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„ Kwesda „śeM” wyrobów kcyzowynh a różnych etapach pooesuchnologicznego

Dodatkowo, proponujemy rezygnację z zawartych w projekcie wymogów, dotyczącychśedzenia” wyrobów akcyzowych od momentu wprowadzenia do składu, czywyprodukowania, pOpfZe7. wszystkie procesy w składzie,

Obowiązki w tym zakresie zawarte są w szeregu przepisów prąjektu, min. w:

• 15 pkt 3 t. a) oraz 16 pkt 2 lit, a) które nakazują zeewidencjonowan wyrobów zużytychi wyrobów z nich wyprodukowanych,
15 pkt 5 t. c) 16 pkt I Vt. c) które nakazują zaewidencjonowanie daty rozpoczęcia izakończenia magazynowania,
15 pkt 5 it. c) który nakazuje zaeyiidencjonowan;e daty rozpoczęcia i zakończeniamagazynowania

15 pkt 5 lit. d) który nakazuje określenie, czy wyroby zostaly wprowadzone do składupodatkowego, czy też w nim wyprodukowane,
• 17 pkt 3 lit, d) który nakazuje zaewidericjonowanie danych identyfikacyjnych podmiotu odktórego wyroby akcyzowe zostay dosta-czone,

Zwracamy uwagę, że wyroby będące przedmiotem działalności członków Związku to wyrobyoznaczone co do gatuiiku. W przypadku takich wyrobów możliwe jest określenie jaka UośĆwyrobów została wykorzystana w jakim celu, ile wyrobów zostało przekazanych do magazynu,a Ue z niego wydanych, ale nie jest możiiwe prześledzenie losów konkretnego wyrobu, albo partii.Zatem wykonanie powyższych obowiązków ewidencyjnych byłoby możliwe jedynie przywykorzystaniu metod ksigowych, tj. FIFO, LIFO itp. które ze swej istoty są jedynie pewnymprzybbżeniem i nie są W stanie dostarczyć informacji przydatnych dla celów akcyzy
W ŚWiCtiC powyższego, w ocenie Związku, wystarczające dla celów podatku akcyzowego kontroliakcyzowej jest ewidencjonowane bilansu wyrobów wprowadzonych do składu, zużyycri w składzie(w różnych procesaci) i wyprowadzonycn ze składu podatkowego, Dlatego posLujemy aby wprojekcie rozporządzenia zrezygnowad z wymogów ewklencyinynh w ww zakresie
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o”k rozxrzączenia w 15 c:r: ewkncję wyrohów z7zjcuących się w roceclurze z”eszena

w składzk podatkowyn na odrębne cęś dotyczącE m.:n. wyrobów acyzowyci wprowadzonych do

s<{adu pocetkowegc, magazynoanyc1 w składzie, zużytych na własny uzytek. W ocank Zwązki,

proponowany podział est zbyt szczegółowy i nie ;est nzbędny z punktu widzenia: podatku

akcyzowego, gdzie kluczową okolicznościa jest znajdowanie się (lub nie) wyrobu w procedurze

ZaweSZeni8 poboru acyzy. Dlatego proponujemy podzielić ewidencję na części dotyczące:

• wyrobów wprowadzonych do procedury zawieszenia w składzie. Ta część obejmie wyroby

wyprodukowane i wyroby wprowadzone do skadu podatkowego w procedurze zawieszenia.

wyroaów znajdujących się w procedurze. Ta część obe;mie wyroby magazynowane.

• wyrobów wyprowadzonych poza procedurę. Ta część obejmie wyroby zużyte oraz

wyprowadzone ze składu.

Taki uklad ewidencji będzie w ocer.ie Związku lepiej dostosowany do specyfiki podatku akcyzowego,

zostanie on bowem skorelowany ze statusem wyrobu na gruncie orocedury zawieszenia.

5. Brak konieczności podawania środka transportu dla wyrobów przeładowywanych

Uważamy że należy z 15 usunąć wymóg podawan.a środka transportu z którego i na który towary

są przeładowywane, Takie informacje zawarte są w systemie EMCS i ne widzimy konieczności

dublowania tych informacji w ewidencji. Dla celów podatku akcyzowego istotne jest bowiem

zapewnienie kontroli nad przemieszczeniem w trakcie jego trwania, co zapewnia właśnie

unieszczenie stosownej informacji w komunikace e-AD.

6, Rezygnacja z czytelnych podpisów protokołów zniszczenia wyrobów akcyzowych

Prnektowan”j przepis 32 pkt S rozporządzenia nakazuje aoy protckć zniszczerna wyrobów

akcyzowych zawerał czytelne podpisy osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych

Uważamy, że skoro protokół ten powinien zawierać również ich imiona nazwiska to dokonywanie

czyteinych podpisów nie jest konieczne. Pozostawienie przepisu w proponowanym brzmeniu będzie

Orowadzić do takch samych, nepotrzebnych sporów jakie m ały do tej oory mksce w przypadku

ośi aiczeń Q p-zezneczeniu nahyi.”anwr” ula6w ra cele op owa
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* Jeżali zgłoszene nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 4{pca 2005 r. odzełainości obbingowej W procesie stanowenia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danychskreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeże zgioszene ma na celu uwzg.ędnenie zmian zaistnlych po dacie wniesienia urzędowegofornua;za zgtozeia (art. 7 us 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r a dzielalności obbingowej wprocesie stanowiema prawa) ub nzupełnenia brakóy ormanych ; przadr ego zgłoszenia (g 3rcapczadien3a Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sordw:o zgłaszania zainteresowanpracarn ne prlektan aKtów normatyWflyci nz nrueam zaozm projalf.ów usnw (Dz U. Nr

Związek so ca stanowisku, że należy zezygoać z obowiązku podawana w „oeic scacu
poJatkuwego ( 15 okt 9 lit. c) nzyczyny zniszczana wyrooów akcyzowych. Tta informaa bęcza
zawarte w protokoach sparzączanych na podstawie rozpoiaądzer:a, o któycn mowa powyżej, a węc
będzie dostępna da celow kontrol. Je podawane w ewidencji będzie jedynie dubiowało tę
rrormację, tym bardziej że wymog: systemów nforatycznych spowooowały”uy, że ta normacja tak
byłaby zbyt mało szczegóowa da ceiów kontroil.
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Niniaaza zoszenie dntyczy uzupełnienia braków foria1nych/zriay danych**zgoaauia dokonanego dnia
(pcia datę z ozęc.i F pOprz9dnaac zgl.enia:
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4. Część E fcrmua2a wypa”iia się w przypadku uzupelrena braków fomanych Ub zmiany

danycl: dotyczących wi”soneyo zgoszeria.


