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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESTJ BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (dalej: PIPO lub Izba) jest organizacją skupiająca, podmioty
działające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoją działalność w zakresie
wyrobów akcyzowych, w tym wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i objętych
zwolnieniem z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

Z tego względu, PIPO zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia 21
października 2015 r w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków

skażających alkohol etylowy.



L Zwrot wyrobów akcyzowych do innego składu podatkowego niż skład podatkowy z którego

zostały wysłane

Zgodnie z art. 32 ust. 14 ustawy akcyzowej, dopuszczalny jest zwrot wyrobów zwolnionych od akcyzy

ze względu na przeznaczenie przez:

podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego,

podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego.

Przy czym, zgodnie z dalsza częścią tego przepisu, przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na

podstawie dokumentu dostawy. Zasady wystawiania dokumentów dostawy zostały ujęte w projekcie

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu

wyrobów akcyzowych objętych 7wolnieniem od akcyzy ze względu na ch przeznaczenie oraz

środków skażających alkohol etylowy (dalej: projekt rozporządzenia w sprawie dokumentu

dostawy).

Zgodnie z projektowaną treścią 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. w przypadku podmiotu

prowadzącego skład podatkowy, dokument dostawy jest wystawiany w przypadku:

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do

podmiotu pośredniczącego lub do podmiotu zużywającego,

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący a/bo podmiot zużywający do jego

składu podatkowego”

Treść projektowanego rozporządzenia w powyzszym zakresie jest tożsama z treścią obecnie

obowiązującego rozporządzenia. Jednakże, należy podkreślić, że treść tego przepisu powoduje

praktyczne wątpliwości W jego stosowaniu i z tego powodu powinna być doprecyzowana.

Mianowicie, część podatników i organów podatkowych interpretuje ten przepis w taki sposób,

że w przypadku prowadzenia kilku składów podatkowych zwrot wyrobów zwolnionych może zostać

dokonany do któregokolwiek składu podatkowego należącego do podmiotu, który dostarczył

te wyroby. Natomiast część organów podatkowych przyjmuje wąską wykladnie tego przepisu

wskazując, że w takiej sytuacji zwrot wyrobów zwolnionych może zostać dokonany wyłącznie do

składu podatkowego z którego wyroby zwolnione zostały wyprowadzone

W ocenie PIPC, jeżeli wyroby zwolnione są zwracane do tego samego podmiotu od którego zostały

dostarczone to nie powinno mieć znaczenia do którego składu podatkowego należącego do tego

podmiotu zostaną zwrócone, o ile zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne związane

z dokonaniem tego zwrotu. Z tego względu, Izba proponuje zmianę tego przepisu w taki sposób, aby

możliwość zwrotu wyrobów zwolnionych do któregokolwiek składu podatkowego należącego do tego

samego podmiotu od którego wyroby zwolnione zostały uprzednio dostarczone została jednoznacznie

potwierdzona w regulacjach akcyzowych. Analogiczne rozwiązanie powinno dotyczyć również



wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, objetych stawką O zł.

PIPC proponuje więc następujące brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia:

Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1) podmiotu prowadzący skład podatkowy W przypadku:

a) dostarczania wyiohów zwolnionych z jego składu podatkowego na fet ylorium kraju do

podmiotu pośredniczącego lub do podmiotu zużywającego,

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący a/ho podmiot zużywający do

składu podatkowego tego podmiotu z którego wyroby te zostały wyprowadzone lub

do innego składu podatkowego tego podmiotu

c) przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych da/ej wyrobami

opodatkowanymi zerową stawką akcyzy z jego składu podatkowego do podmiotu, który

zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do

zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej zużywającym podmiotem

gospodarczym

d) przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do składu

podatkowego tego podmiotu z którego wyroby te zostały wyprowadzone lub do

innego składu podatkowego tego podmiotu od zużywającego podmiotu

gospodarczego

Jednocześnie, analogiczne do powyższych rozwiązania powinny być zdaniem Izby wprowadzone

w przypadku syluacji wskazanych w 2 ust. 5 projektowanego rozporządzenia tj. dotyczących

wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów niedostarczonych do podmiotu zużającego. Także

w tym przypadku powinno być dopuszczalne ponowne wprowadzenie tych wyrobów do innego składu

podatkowego należącego do tego samego podmiotu.

To rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone poprzez doprecyzowanie brzmienia 2 ust. 5 tego

rozporządzenia w następujący sposób:

„5. VVprzypadku.

1) wprowadzenia do składu podatkowego tego podmiotu z którego wyroby te zostały

wyprowadzone lub do innego składu podatkowego tego podmiotu wyrobów zwolnionych

niedostarczonych ze składu podatkowego tego podmiotu do podmiotu pośredniczącego albo

podmiotu zużywającego, albo

2 przemieszczania poza procedurą zawieszenia poborLi akcyzy do składu podatkowego tego

podmiotu z którego wyroby te zostały wyprowadzone lub do innego składu podatkowego tego

podmiotu wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w przypadku niedostarczenia ich do

zużywającego podmiotu gospodarczego



— podmiot pro wadzcy skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy

ilość wyrobów zwolnionych albo wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy niedostarczonych

do ich odbiorcy, przyczynę niedostarczenia oraz datę wprowadzenia do składu podatkowego tych

wyrobów, a następnie dolącza ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu

dostawy.

W ocenie Izby, jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii wyeliminuje wątpliwości praktyczne

podatników organów podatkowych, a jednocześnie obniży koszty administracyjne logistyczne u

części podatników.

II. Dokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych oznaczonych

kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 do podmiotu prowadzącego skład

podatkowy, jeżeli wyroby te są przemieszczane w inny sposób niż luzem, a następnie ich

dostawy do podmiotu zużywającego te wyroby w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej

Ustawa nowelizująca ustawę akcyzową zmieniła art. 40 ust 5 tej ustawy, wyłącznie w zakresie zdania

pierwszego tego artykułu. W związku z tym, brzmienie tego przepisu od 1 stycznia 2016 r. bedzie

następujące:,, Pmcedure zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu

na ich przeznaczenie. z zastrzeżentern art 47 ust 1. W przypadku wyrobów akcyzowych

oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru

akcyzy stosuje się jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Z powyższego wynika więc, że w przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11

21 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedury zawieszenia poboru akcyzy nie będzie można zastosować

do przypadków przemieszczenia tych wyrobów np. w beczkach czy innych opakowaniach.

Pozostawienie drugiej części tego artykułu w ustawie akcyzowej powoduje negatywne

konsekwencje w świetle dodanych regulacji dotyczących przypadków w których istnieje

możliwość zastosowania zerowej stawki akcyzy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (a

więc przypadków o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązujacym od 1

stycznia 2015 r.).

Mianowicie, analizując treść znowelizowanego art. 89 usŁ 2 ustawy akcyzowej, należy dojść

do wniosku, że przepisy te nie dopuszczają możliwości nabywania wewnątrzwspólnotowego

z zastosowaniem stawki zero zł wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21,

2710 11 25 oraz 2710 19 29 w przypadku, gdy wyroby te ą przemieszczane w inny sposób niż

luzem (np. w beczkach), przez podmiot dokonujący obrotu taki wyrobami. Wydaje się, że nie

było intencją ustawodawcy usunięcie z rynku tych wyrobów podmiotów pośredniczących w ich

nabywaniu wewnątrzwspólnotowym.

W przypadku tych wyrobów nie będzie mogła znaleźć zastosowanie procedura zawieszenia poboru



akcyzy zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy akcyzowej w znowelizowanym brzmieniu. Z tego względu, nie

bedzie mógł nabyć tych wyrobów podmiot prowadzący skład podatkowy ani zarejestrowany odbiorca.
Jedyną możliwością nabywania wewnatrzwspólnotowego tych wyrobów jest przypadek wskazany w

art. 89 ust. 2 pkt 5 tj. przypadek nabycia wewnątrzwspólnotowego na podstawie uproszczonego

dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa te wyroby w

ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania
zerowej stawki akcyzy.

Tym samym, regulacje znowelizowanej ustawy akcyzowej nie przewidują możliwości nabywania tych
wyrobów w inny sposób niż luzem w celu ich dostarczenia do podmiotów zużywających te wyroby na
terenie kraju.

Tymczasem, wyroby te często są konfekcjorowane i przemieszczane w opakowaniach (beczkach,

pojemnikach). Mniejsze podmioty zużywające takie wyroby, które nie posiadają doświadczenia w

stosowaniu regulacji akcyzowych ani międzynarodowych kontaktów biznesowych będą miały

utrudniony dostęp do takich wyrobów

Izba proponuje doprecyzowanie projektu rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy, tak aby jego
treść umożliwiała wewnątrzwspólnotowe nabywanie takich wyrobów przez pośredników handlowych
w celu ich dostarczonia do podmiotów zużywających te wyroby. Przy czym, zdaniem Izby, należy

dopuścić nabywanie wewnątrzwspólnotowe tych wyrobów przez duże podmioty prowadzące

działalność w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi (tj. przez podmioty prowadzące składy
podatkowe), co zapobiegnie ewentualnym nadużyciom w zakresie obrotu tymi wyrobami.

Zdaniem PIPO, może to zostać dokonane poprzez dodanie w projekce rozporządzenia w sprawie

dokumentu dostawy w 2 ust. 1 pkt 1 litery e) o następującej treści:

.„ 2. 1. Dokument dostawy jest wystawiony przez:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy — w przypadku:

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do

podmiotu pośredniczącego lub podrriiotu zużywającego.

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do

jego składu podatkowego.

c) przemieszczania na terytorium kraju poza procedura zawieszenia poboru akcyzy wyrobów

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. opodatkowanych zerową stawką

akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie, zwanych dalej .„wyrobami opodatkowanymi

zerową stawką akcyzy” z jego składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w

ramach prowadzonel działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania
zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej zużywającym podmiotem gospodarczym

d) przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do jogo składu

podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego;

c) dostarczania nabytych wewnątrzwspólnotowo na podstawie dokumentów



handlowych lub uproszczonego dokumentu towarzyszącego wyrobów akcyzowych

oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 i opodatkowanych

zerową stawką akcyzy, w przypadku, gdy wyroby te są przemieszczane w inny

sposób niż luzem do zużywającego podmiotu gospodarczego”

Zdaniem PIPC wprowadzenie powyższych regulacji wypełni lukę w regulacjach akcyzowych

umożliwi w dalszym ciągu dostawę ww. wyrobów przez podmioty dotychczas pośredniczące W

nabywaniu tych wyrobów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

II. Przemieszczenia wewnętrzne wyrobów zwolnionych

Pośród projektowanych zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy nie znalazły

się rozwiązania regulujące kwestie zasad dokonywania przemieszczeń wewnętrznych wyrobów

zwolnionych przez podmioty pośredniczące oraz podmioty zuzywające.

W przypadku dużych (wielozakładowych) podmiotów pośredniczących i podmiotów zużywających

możliwość przemieszczania wyrobów zwolnionych pomiędzy różnymi miejscami składowania tych

wyrobów jest kluczowa z punktu widzenia efektywności prowadzonej przez nich działalności.

Równocześnie, część z podmiotów uzyskała interpretacje indywidualne dopuszczające możliwość

potwierdzenia odbioru wyrobów zwolnionych na bramie zakładu, a następnie ich transportu do

miejsca ich składowania/zużycia.

Dotychczas podmioty w różny sposób dokumentowały okoliczność dokonywania przemieszczeń

wewnętrznych wyrobów zwolnionych, jednakże nie stosowany dokumentów dostawy. Zdaniem PIPO

istnieje potrzeba uregulowania kwestii przemieszczeń wewnętrznych w przedmiotowym

rozporządzeniu.

PIPO postuluje w tym zakresie dokumentowanie przemieszczenia wewnętrznego dokonywanego

przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający za pomocą dokumentu dostawy. Podmioty

prowadzące działalność w zakresie wyrobów zwolnionych posiadają bowiem doświadczenie w

stosowaniu tego dokumentu i znają zasady jego wypełniania/potwierdzania.

Zastosowanie dokumentu dostawy dla przemieszczeń wewnętrznych ułatwiłoby również organom

podatkowym kontrolę nad obrotem tymi y”yrobami (organy kontroli mogłyby zidentyfikować status

przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a okoliczność dokonania przemieszczenia wewnętrznego

wyrobów zwolnionych byłaby wykazywana na składanym do organów podatkowych kwartalnym

zestawieniu wystawionych dokumentów dostawy).

W konsekwencji, aby uregulować kwestię zasad dokonywania przemieszczeń wewnętrznych

należałoby w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy dodać w 2 tego



rozporządzenia ust. 6a.

Przep ust. 6a powinien wskazywać, że w przypadku przemieszczenia wyrobów zwolnionych przez
podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający pomiędzy należącymi do niego miejscami
składowania lub z miejsca odbioru do miejsca składowania, dokument dostawy jest wystawiany w
dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów
zwolnionych, a drugi jest przeznaczony dla tego podmiotu pośredniczącego lub zużywającego. Po
dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru podmiot pośredniczący lub podmiot
zużywający dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów
zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy.

Ujęcie przemieszczeń wewnętrznych w powyższy sposób powinno uregulować w odpowiedni sposób
zasady ich dokonywania.

Odpowiednie rozwiazanie powinno również dotyczyć przemieszczeń wewnetrznych wyrobów
energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które opodatkowane są zerową stawką
akcyzy.

IV. Obowiązek wystawiania dokumentu dostawy przez zużywający podmiot gospodarczy w
przypadku importu

W projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy w 2 został wskazany katalog podmiotów
i przypadków w których dany podmiot jest zobowiązany wystawić dokument dostawy.

Wśród tych podmiotów jest wymieniony: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot
pośredniczący, zarejestrowany odbiorca, podmiot zużywający, pośredniczący podmiot węglowy i
finalny nabywca węglowy. W ocenie Izby, w powyższym katalogu brakuje obowiązku wystawienia
dokumentu dostawy przez zużywający podmiot gospodarczy w sytuacji dokonywania przez ten
podmiot importu wyrobów ze stawką O zł.

Tym samym proponujemy, aby w 2 dodać pkt 7 o treści zużywający podmiot gospodarczy — W

przypadku importu przez niego wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej.
opodatkowanych zerową stawką akcyzy”

Powyższa regulacja byłaby analogiczna jak w odniesieniu do podmiotu zużywającego importującego
wyroby zwolnione umożliwiłaby podmiotom prawidłowe dokumentowanie przemieszczania
importowanych wyrobów.



V. Dokument zastępujący dokument dostawy w przypadku wyrobów zwolnionych

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy stosuje się

dokument dostawy.

Z kolei w myśl art. 89 ust. 2a ustawy dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument,

w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu

dostawy. Ponadto do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się odpowiednio przepisy

o dokumencie dostawy.

W ocenie Izby wskazane w powyższym przepisie odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów

o dokumencie dostawy w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką może powodować

wątpliwości. Mianowicie czy dokument ten musi spełniać warunek analogiczny jak w przypadku

dokumentu zastępującego dokument dostawy wystawiany na potrzeby stosowania zwolnienia od

akcyzy tj. znajdywać podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii

Europejskiej. W odróznieniu do dokumentu zastepującego dokument dostawy w przypadku

przemieszczenia wyrobów objętych zwolnieniem, w przypadku dokumentu zastępującego dokument

dostawy o którym mowa w art. 89 ust 2a nie został wprost wskazany ten warunek.

Niemniej jednak dla wyjaśnienia mogących powstać wątpliwości proponujemy, aby w projekcie

rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy albo w jego uzasadnieniu wyrazić wprost, że

dokument zastępujący dokument dostawy w przypadku przemieszczania wyrobów z zerową stawką

akcyzy nie musi mieć swoich podstaw w porozumieniach miedzynarodowych lub w przepisach prawa

Unii Europejskiej.

VI. Zmiana miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych na dokumencie dostawy

Zgodnie z obecnymi regulacjami, w sytuacji gdy wyroby zwolnione od akcyzy są przemieszczane

do podmiotu zużywającego i ze względów losowych nie będą mogły być odebrane przez podmiot

zużywający w ustalonym wcześniej miejscu. to wyroby te powinny powrócić do miejsca, z którego

zostały wysłane. Następnie dopiero po wystawieniu przez zarejestrowanego odbiorcę, skład

podatkowy lub pośredniczący podmiot nowego dokumentu dostawy, istnieje możliwość

przetransportowania tych wyrobów do nowego miejsca przeznaczenia.

Obecna regulacja powoduje wiele uciążliwości dla przedsiębiorców, gdyż wiąże się nie tylko

z trudnościami logistycznymi, ale i ze zwiekszonymi kosztami dla podmiotów prowadzących

działalność w zakresie dokonywania dostaw wyrobów zwolnionych. Jest to szczególnie niekorzystna

sytuacja w przypadku dostawy zwolnionego z podatku akcyzowego paliwa lotniczego czy też paliwa

żeglugowego, gdzie w przypadku konieczności zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych



(np. z tego względu, że na skutek złych warunków atmosferycznych samolot dla którego było
przeznaczone paliwo musi wylądować na innym lotnisku) wyroby zwolnione są transportowane na
duże odległości.

W zwiazku z tym, PIPC proponuje, w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentu dostawy,
wprowadzić mechanizm umożliwiający zrnanę miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych z
podatku akcyzowego.

Zdaniem PIPC, zmiana miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych mogłaby nastąpić na skutek
odnotowywania takiej zmiany na pierwszym i drugim egzemplarzu dokumentu dostawy, a więc na
egzemplarzu dokumentu dostawy przeznaczonym dla odbiorcy wyrobów zwolnionych, a także na
egzemplarzu dołączanym do przemieszczanych wyrobów. który następnie jest zwracany podmiotowi.
który wystawił dokument dostawy. Proponujemy równiez, aby odbiorca wyrobów zwolnionych był
równocześnie zobowiązany do poinformowania o zmianie miejsca przeznaczenia poprzez
przekazanie wymaganych informacji za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej bezpośrednio do
właściwego naczelnika urzędu celnego.

Dzięki wprowadzeniu zaproponowanych przez Izbę rozwiązań, znacznie zmniejszyłoby koszty
logistyczne, jednocześnie ze względu na obowiązek powiadomienia właściwego naczelnika urzędu

celnego, zachowane zostałyby warunki umożliwiające skuteczną kontrolę przemieszczanych wyrobów
akcyzowych

Proponowane przez nas zmiany można wprowadzić poprzez dodanie do rozporządzenia w sprawie
dokumentu dostawy 2 ust. 6c, który ustalałby, iż w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia
wyrobów po wystawieniu dokumentu dostawy zmianę tę odnotowuje się na pierwszym i drugim
egzemplarzu dokumentu dostawy Natomiast w również dodanym do ww. rozporządzenia 2 ust. Od,
należałoby określić, iż w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów po wystawieniu

dokumentu dostawy odbiorca wyrobów zwolnionych jest zobowiązany poinformować za pomocą
poczty elektronicznej lub faksu o zmianie miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych właściwego ze
względu na miejsce odbioru naczelnika urzędu celnego
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* Jezeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o
działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. tresć. „- Zgłoszenie zmiany danych
skreśla się.
Niepotrzebne skreślić

Pouczenie
1 Jezeli 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 lobhingowej 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 projoktami aktów normatywnych oraz projektami załozeń projektów ustaw (Dz. U. Nr
181 poz 10801), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
konieczne rubryki, powtarzając również dane które zachowały swoją aktualność

2. Częsć B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacj, gdy osoba ńzyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem
założeń projektu ustawy lub projektom aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w
tych pracach

3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty o których mowa w
art 7 ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności obbingowej w procesie stanowienia
prawa a takze pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem załozen projektu ustawy

4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany
danych dotyczących wniesionego zgłoszenia


