
ZGŁOSZENIE
ZN:WAA PRACAJ NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA MINSTRA

ANSÓW ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWiE NORM
DDPUSZC!LNYCH UBYTKOW NIEKTORYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH Z DLJ

20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAiNTERESOWANEGO PRACAMI AD PROJEKTEM

1. Nazwa: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

2. Adres siedziby: ul. Trębacka 4, OO-074 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
biuroczpps.pl

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię inazwisko Adres

1 Leszek Wiwała

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWiĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

W związku z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego
przez Ministerstwo Finansów projektem Rozporządzenia Ministra Finansów
zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych
wyrobów akcyzowych z dnia 20 października 2015 r. Związek Pracodawców Polski
Przemysł Spirytusowy (dalej: ZPPPS) przekazuje swoje uwagi do powyższego
dokumentu. Związek reprezentuje przedsiębiorców zajmujących się produkcją spirytusu i
napojów spirytusowych oraz importem i eksportem napojów spirytusowych. Zmiany
zapowiedziane w projekcie będą miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
reprezentowanych przez ZP PPS podmiotów.

Analogicznie jak w przypadku paliw ciekłych, wyrobów węglowych oraz niektórych
innych wyrobów energetycznych, postulujemy przeniesienie do niniejszego
rozporządzenia norm dopuszczalnych ubytków transportowych i magazynowych alkoholu
etylowego i napojów alkoholowych, określonych w rozporządzeniu w sprawie
maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów
akcyzowych. Dzięki ternu zlikwidowane zostaną formalności administracyjne, które
są w naszej opinii całkowicie zbędne zarówno z punktu widzenia podmiotów
gospodarczych jak organów podatkowych.

W szczególności nie widzimy uzasadnienia, w obecnym stanie prawnym, do
występowania do właściwego naczelnika urzędu celnego o przyznanie indywidualnych
norm dla każdego składu podatkowego oraz każdego innego statusu wiążącego się
z magazynowanem bądź przemieszczaniem przez podatnika wyrobów w procedurze
zawieszena poboru akcyzy (np. zarejestrowanego wysyłającego) w sytuacji, gdy
magazynowane oraz przewóz tych wyrobów odbywa się zawsze w tożsamych



D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I Odpis aktualnego KRS Z dnia 05.11.2015 r.

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany
danych**zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

• PREZES ZARZĄU
Leszek Wiwała 06.1 1.2015 r.
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G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH
ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

- „źZĄDU

Lcs:ek Wiwala

zgodnych za standardami ibowiązującymi w branżach alkoholowych.
Naczelnicy urzędów c nycn W wieki przypadkach odczytują obowiązujące przepisy

w ien oeó, że przed ustaieniem normy kw np. dla przewozu napojów
spirytusowych butelkowanych zobowiązani są zbadać rzeczywiste ubytki, jakie wystąpiły
w poprzednim okresie i to wyłącznie w odniesieniu do ubytków objętych decyzją
ubytkową dotyczącą konkretnego składu, dla którego ustalana jest norma. Procedura ta,
o ile może mieć uzasadnienie w przypadku ustalania normy ubytków produkcyjnych po
wprowadzeniu zmian technologicznych w danym składzie podatkowym, jest całkowicie
nieadekwatna w przypadku występowania przez podmiot prowadzący składy podatkowe
o normy ubytków transportowych dla kolejnego składu albo normy ubytków wyrobów
importowanych przemieszczanych do swojego składu podatkowego z wykorzystaniem
statusu zarejestrowanego wysyłającego. W rezultacie zdarza się zatem, że brak
wystąpienia ubytku transportowego w poprzednim okresie stanowi dla naczelnika
podstawę odmowy przyznania normy pomimo faktu, że stłuczka w transporcie drogowym
jest zjawiskiem normalnym i nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka jej wystąpienia
także wówczas, gdy w badanym okresie stłuczka wystąpiła u danego podmiotu ale w
innym składzie niż ten, dla którego normę chciał otrzymać wnioskodawca.



Jezel zgłoszenia ni jest składane ybie art 7 uat 6 us yzn
r. o działalności iobbingowej W procesie stanowienia prawa, treść: — Zgłcszene
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 zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki
organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie
pracami 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, o
których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia
zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu
normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

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




