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Projekt ralożeń do projektu rozpuryjdzoń dc nowelizacji ustawy o akcyzwym
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Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem skupiającym polskie
eetrewnie systemowe. 0ziaając w imieniu elektrowni uczestniczymy w pracach nad aktarru
prawnymi związanymi z sektorem elektroenergetycznym.
TGPE zainteresowane jest pracami nad projektami rozporządzeń do nowelizacji ustawy o podatku
akcyzowym, bowiem widzi potrzebę uzupełnienia jej zapisów rozwązaniami które zostaną Ujęte W
rozporządzeniach wykoriwczych do tej ustawy I ułatwią dziaaIność producentów energii
eletrycznej.

TGPE proponuje mianowicie, aby zrezynowac z dodatkowych warunków stosowania zwolnień od
akcyzy dla energii etektryczrej, wyruKającch z art. 30 ust. 6 ust. 7 ustawy akcyzowej, które
obecnie są określone w Rozporządzeniu Mnistra Finansów z dnia 16 wrienia 2013 r. w sprawie
warunków stosowania riiektorych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1109) lub
wprowadzić rozwiązania, k”6re uczynla warunki korzystana ze zwolnienia mniej restrykcynymi
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TGPE jest zdania, że żaden z tych warunków nie jest konieczny, aby efektywnie kontrolować

stosowanie przedmiotowych zwolnień od akcyzy.
Itak w odnieseniu do składania oświadczeń, to nie są one niezbędne. gdyż te same dane podatnik
raportuje 10 dni później w deklaracji dla podatku akcyzowego. W załączniku AKC4/H podatnicy1

wykazują bowiem ilość energii zwolnionej od akcyzy. W związku z tym składanie dodatkowych
oświadczeń wydaje się być zbędne, w ostateczności, podstawą zwolnienia może być właśnie
złożenie deklaracji od energii elektrycznej wykazucej ilości energ zwolnionej od akcyzy.

Prowadzenie dodatkowej ewidencji energii elektrycznej zwolnionej również mija się z celem,
ponieważ te same dane dla potrzeb ewidencji znajdują się w ewidencji elektrycznej, do której:
prowadzenia zobowiązuje producentów energii art. 91 ustawy akcyzowej.

Jak wskazuje art. 14 ust. Is lit. a) Dyrektywy Energetyczneji, którego implementacją jest art. 30 ust.
6 ustawy akcyzowej, państwa członkowskie są zobowiązane (a nie jedynie uprawnione) do
wprowadzenia omawianego zwolnienia dla energii elektrycznej. Jest to więc zwolnienie
obligatoryjne, a kluczowym dla jego zastosowania jest wykazanie, że energia faktycznie została
przeznaczona do celów zwolnionych, a nie formalności sprawozdawcze.

Należy przy tym brać pod uwagę, że podmioty korzystające ze zwolnień dla energii elektrycznej
zużywanej do produkcji energii, to duże, wiarygodne podmioty, elektrownie i elektrociepłownie,
które nie stwarzają ryzyka nadużyć.

Jeżeli nie jest możliwe zrezygnowanie z dodatkowych warunków stosowania zwolnienia od akcyzy,
korzystnym byłoby wprowadzenie rozwiązania wzorowanego na obecnie obowiązującym art. 89.
ust. 16 ustawy akcyzowej, zgodnie z którym: „W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5
12, nie zostały spełnione I w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo
kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. I pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały
użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalano nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy
określoną w ust. 4 pkt. 1”.

Wprowadzenie analogicznego rozwiązania dla energii elektrycznej umożliwiłoby zastosowanie
zwolnienia nawet w przypadkach incydentalnych, gdy podatnik np. póżni się ze złożeniem
oswidczenia o przeznaczeniu energii elektrycznej.
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Warszawa, di 1 pźd ika 201! roku

PEŁNOMXNICTW0

fy nizej podpisani, Siisłay Tokarski oraz KrzswF Sado is. oJrxwdn!o prezes zarząu i
członek zarządu uprawnieni do ącznej reprezentacji Towarzystwa Gospodarczego Polskie
Elektrownie z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/14, wpisanego do rejestru pod numerem
KRS 0008048819 w Sądzie Rejonowym dla mst. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy. ustanawiamy pełnomocnikami:

1. Rafała Ratajczyka, zamieszkałego pod adresem: 95-015 Głowno ul. Sikorskiego 5/50,
legitymującego się dowodem osobistym APF 462208, posiadającego numer ewidencyjny
PESEL 75072412693,

2. Zdzisława Słyka, zamieszkałego pod adresem: ul, Ks. Władysława Skierkowskiego 17 07-
410 Ostrołęka, legitymującego się dowodem osobistym AHS 004601, posiadającego
numer ewidencyjny PESEL 54091405615

upoważniamy ich (każdego z nich odrębnie) do reprezentowania Towarzystwa
Gospodarczego Polskie Elektrownie w pracach nad projektami rozporządzeń do
znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym.

Pełnomocnictwa udziela się na czas nieokreślony lub do odwotana.

timLi l”oLirski Kr7”,ztof Sddo\sk1
Prezes Zarzadu TCxPE CzIonk 7arzdu „lUPE


