
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY

LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCN*

PoeR ro:por:ad:ana Z pa:d:iernlka 2015 Z. SPZZ :aba:p1ecar. aiwy;”.L

p Zł:Zd pZCjZhtu pro3ektu ih proch L CLZ
jaga R -itZD I L1L.eZy:lQ :nforac1 1 PIh.iZZne ZW IRZI rZ.ią ZIZ

II R:ZR rrZ: 1eq1saZywyi. iady i1 3:10w, P..e:esa Rady i-I i:r:w 31110 mln :rn:n
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B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A
W PRACACH NAD PROJEKTEM
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTEREZU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (dalej: PIPC lub Izba) jest organizacją skupiającą podmioty

d7iałające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoja działalność w zakresie

wyrobów akcyzy.

Z tego względu. PIPC zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporzadzenia z dnia 26

października 2015 r w sprawie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Ponizej Izba zgłasza swoje stanowisko w sprawie

I. Regulacje dotyczace obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego od wyrobów

akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką zerową

Zgodnie z projektowanymi regulacjami akcyzowymi, od wyrobów akcyzowych wskazanych w

załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. opodatkowanych stawką zero i znajdujacych się w procedurze

zawieszenia poboru akcyzy nie będzie konieczności składania zabezpieczenia akcyzowego. Jak



wskazuje bowiem z art. 63 ust 1 a. znowelizoej ustawy o podatku akcyzowym „.Obowiazek

złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerowa

stawką akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie” Przyjęte zatem w ustawie rozwiązanie zwalnia

podmioty, które dokonują czynności w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerowa

stawka akcyzy ze względu na przeznaczenie z obowiązku składania takiego zabezpieczenia.

Zwolnienie to dotyczy zarówno magazynowania, przemieszczania jak i innych czynności.

W konsekwencji, część podmiotów, zwłaszcza z branży chemicznej (w tym będących Członkami

Izby), nie będzie zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobów

akcyzowych znajdujących się w ich składzie podatkowym, jeżeli prowadzi działalność

wyłącznie w zakresie tych wyrobów.

Jednakże. analizuja,c treść projektu rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. mozna

dojść do wniosku, ze w sytuacji w której powstaną ponadnormatywne ubytki wyrobów akcyzowych

wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy lub dojdzie do

okazjonalnej sprzedaży tych wyrobów na cele opałowe lub napędowe, to takie podmioty będą

zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Powyższe wynika, zdaniem FIPC z brzmienia 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) projektu rozporządzenia w sprawie

zabezpieczeń akcyzowych, który wskazuje sposób Listalania kwoty zabezpieczenia akcyzowego

w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Zgodnie z tym przepisem, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia

generalnego składanego, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w tym gdy wydano mu

zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem

procedury zawieszenia poboru akcyzy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia

zabezpieczenia akcyzowego, jako;

równowartość największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6

miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę:

- kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się W

danym dniu w składzie podatkowym albo składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot,

łącznie z wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. oraz

- kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych. które w tym dniu znajdowały się

w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru

akcyzy. lub kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od”

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które w tym dniu znajdowały się w trakcie dostarczania ze

składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, oraz

- przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych

wyprowadzonych ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten

podmiot poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla



tego dnia.

Jeżeli więc w przeszłości powstałaby kwota podatku akcyzowego do 7apłaty, ze względu na

konieczność uiszczenia akcyzy od ponadnormatywnych ubytków wyrobów akcyzowych wskazanych

w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy lub doszłoby do okazjonalnej

sprzedaży tych wyrobów na cele opałowe lub napędowe. to wtedy zdaniem PIPO, podmiot

prowadzacy skład podatkowy byłby zobowiązany do złozenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zdaniem PIPO, aby wyeliminować taką ewentualność w przypadku podmiotu prowadzącego

działalność przede wszystkim w zakresie produkcji akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do

ustawy akcyzowej. opodatkowanych stawką zero, należałoby w 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie

rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych wskazać:

.przypadajacej do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych

wyprowadzonych ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten

podmiot poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego

dnia z wyjątkiem:

• kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od ponadnormatywnych ubytków wyrobów

akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych

stawką zero,

• kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyrobów akcyzowych wskazanych w

załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych stawką zero w przypadku ich

okazjonalnej sprzedaży na cele napędowe lub opałowe

Jednocześnie, w treści tego rozporządzenia Minister Finansów mógłby wskazać, że poprzez

okazjonalną sprzedaż wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej,

opodatkowanych stawką zero należy rozumieć ich sprzedaż na cele napędowe lub opałowe w ilości

nie większej niż np 3 O/ w danym okresie rozliczeniowym w stosunkLi do całości sprzedaży wyrobów

akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych stawką zero.

zAŁĄczoNF DOKUMENTY

Cp1s =

iz: t:i L”.F.” pnrn: 1:; i”r:,:”:1 .:



E. Ninielsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**

zgłoszenia dokonanego dnia
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G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KANaEJ ZA EKŁĄDANIE FAŁSZyWYCH ZEZNAŃ
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Jeżeli zgłos7enie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych
skreśla się
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uw7ględnienie 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
konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoja, 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, uwzglednia 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 projektem założeń projektu ustawy.

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


