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C. OPIS POSTULCWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Związek Pracodawców Przemysłu P wowarskiego w Polsce - Browary Polskie (dalej ZPPP BP) jest

organizacją skupającą podmioty działające w branzy piwowarskiej Działalność W zakrese produkcji i

dystrybucji piwa wiąże się z obowiązkami wynikającymi z przepisów akcyzowych. w tym obowiązkiem

składania deklaracji dla podatku akcyzowego

Z tego względu, ZPPP BP zgłasza za;nteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia 21

pażdziernika 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz

deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Poniżej ZPPP BP przedstawi swoje stanowisko



I. Brak poła do wykazania nadpłaty na deklaracji dla podatku akcyzowego

ZPPP BP wskazuje, iż dotychczasowe wzory formularzy deklaracji dla podatku akcyzowego nie

zawierały pola przeznaczonego dla wykazania nadpłaty podatku akcyzowego. Należy przy tym

zauważyć, ze formularz deklaracji AKC4/AKC4-Zo zawera część E Kwota podatku akcyzowego

przypadajaca do zapłaty” w której wskazane są pola:

• Kwota z pozycji zNadwyżka wpłat do rozliczenia> z ostatniej złożonej deklaracji cifa

podatku akcyzowego”

• Do zapłaty (kwota podatku — przypis. ZPPP BP”

Nadwyżka wpłat do rozIiczenia

Zdan:ern ZPPP BP logicznym uzupełnieniem powyższego formularza deklaracji AKC4/AKC-4-Zo

byłoby dodanie pola umozhwiającego wykazanie nadpłaty podatku akcyzowego. Dzięki uJęciu takiego

pola na formularzu deklaracji AKC..4IAKC-4-Zo podatnicy u których wystapiła nadpłata mogliby

wykazywać kwotę nadpłaty podatku akcyzowego. Jodnocześrue takie rozwązan1e, zdaniem ZPPP BP

umożliwłoby ujecie wszystkich istotnych informacj o powstałej nadpłacie oraz kwocie zobowiązania

na deklaracji AKC4JAKC4-Zo, Dotychczas bowiem podmioty ubiegające się o stwierdzenie nadpłaty

wskazywały wysokość nadpłaty w treści wniosku o stwierdzenie nadpłaty (wysokość nadpłaty mogła

również zostać ustalona poprzez porównanie kwoty zobowiązania podatkowego w pierwotnej

deklaracji oraz w deklaracji korygowanej, co wymagało dodatkowych działań matematycznych).

W ocenie ZPPP BP, powyższe rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie zarówno organ om

podatkowym. jak i podatnikom Jednocześnie, dodanie na wzorze formularza AKC4/AKC-4-Zo pola

dotyczącego nadpłaty nie będzie wiązało sę z ryzykiem powstania nieprawidłowości dla Skarbu

Państwa

Co więcej ZPPP BP pragnie podkreślić, że w innych formularzach deklaracji podatkowych właściwych

dla innych podatków Mmister Finansów umieścił pola umożliwiające wykazanie nadpłaty (tak min. w

przypadku CIT-B, PIT-38) Zdaniem ZPPP BP takie rozwiązanie potrzebne jest równiez w przypadku

deklaracji AKC4/AkC-4-Zo
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie 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 Mnistrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U Nr
161, poz 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
konieczne 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 obbingowej w procesie stanowienia
prawa a także pełnomocnictwa do wniesienia zgloszenia łub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

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




