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Polska Izba Przemysłu ChemiCznego (dalej: PIPO lub Izba) jeśt organizacją skupiającą podmioty
działające w branzy chemicznej Częsc z Członkow Izby prowadzi swoją działalnosc w zakresie

wyrobów. akcyzowych.
. .

Z tego względu PIPC zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia

2 grudnia 2015 r w sprawie urzędowego sprawdzenia

Zdaniem Izby częsc rozwiązan prawnych zaproponowanych w projekcie rozporządzenia wymaga

dokonania uproszczeń wpływających korzystnie na obciążenia administracyjne podmiotów objętych

obowiązkiem dokonywania urzędowógo sprawdzenia. jak również organów kontroli



L Wykaz wyposażena nezbędnego do wykonywn kontroH wyrobów akcyzowych na

podstawa
odrębnych pnepkećw

Wymóg przedstawiena „wykazu wyposażenia niezbędnego do wykonywania kontroli wyrphów

akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów” należy zdaniem Izby doprecyzować.

VVeWug dotychczasowej regulacji powyższy wykaz ujmowany był w regulaminie składu podatkowego,

a ten z kolei. w kwestii jego Zawartości, regulowany był roZporządzeniem Ministra Finansów W

sprawie warunków. prowadzehia składów podatkowych oraz ewidęncji przez podmioty prowadzące

składy pódatkowe Z dnia.. 24 lutego 2009 r tj. Z dnia 6 grudnia 2013 r. (OzU. z 2014 r. poz. 353).

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia I stycznia 2016 r taka tresc rozporządzenia w

sprawte warunkow prowadzenia składow podatkowych wydawała się zasadna gdyz rozporządzenie to

nie było rozporządżenięm z żakrósu kontroli akcyzowej le rozporządzeniem akcyzowym, Jędnak,

nawet wtedy, w praktyce występowały problęmy z uzgodnieniem z organami podatkowymi co. powinno

znaleŻć.śię W tym wykazie. .

.
.

Obecnie obowiązek wskazywania wykazu wyposazenia niezbędnego do wykonywania kontroli

wyrobow akcyzowych na podstawie odrębnych przepisow wynika z szeregu przepisow

projektowanego rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia (wskazuje na to 5 ust I pkt 2

5 5 ust 2 pkt 2 5 ust 3 pkt 2 I 9 ust 2 pkt I lit b przedmiotowego rozporządzenia)

Kwestia kontroli nad funkcjonowaniem systemu podatku akcyzowego (m in poprzez obowiązek

sporządzenia akt weryfikacyjnych) regulowana jest przez rozporządzenie w sprawie urzędowego

sprawdzenia ktore jestjednym z rozporządzen wykonawczych

W ocenie Izby w związku z powyzszym niezasadnym jest wskazywanie w tym przepisie ze wykaz

wyposażenia niezbędnego do. wykonywnia kontroli wyrobów akcyzowych wynika z „cdrębnyćh

przepisów”. Zdaniem. PIPC koniecź.ne jest wskazanie elementów wyposażenia niezbędnego do

wykonywania kontroli wyroĘów akóyzowych, które powinno zostaćwskazane w tym wykazie.

PIRC stoi na stanowisku iz to właśnie Minister Finansow powinien okreslic co jest wymagane dla

celów kontroli, nie zaś podmioty prowadzące działalność w zakresie podatku akcyzowego. W tym

właśnie zakresie Izba zgłasza konieczność doprecyzowanie projektu rozporządzenia, co jej zdaniem

jest zgodna z techniką legislacyjną, a jednocześnie powinno wyeliminować spory z organami celnymi

w tym zakrśsie,

II. Wykaz zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach



unądzeń aparatów, a cfla zbiornikóW, poeni!ków naczyń kh pojemność

Zarówno w obacnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawia urżędowego sprawdzenia, jak równie*

MV projektowanym rozporządzeniu, do zgłoszenia do urzędowego sprawdzenia dołącza się min.

„wykaz zawierający nazwy I numerację znajdujących się w tych pomięszczeniach urządzań, aparatów,

S dla zbiorników, pojemników i naczyń — ich pojemhośC”.

Powyższy obowiązek zdaniem Izby wydaje się niewłaściwy. O ile bowiem, rzeczywiście zasadne

wydaje się umieszczenie w aktach weryfikacyjnych infórmacji o zbiornikach, pojemnikach czy taż

naczyniach gdyz mogą byc w rnch przechowywane wyroby akcyzowe to w ocenie PIPC me istrneje

większe uzasadniónie do wśkazywaflia wszystkich nazw i numerów urzdzeń i aparatów

znajdujących się w śkładżie podatkowym..
. . .

Z praktyki Członkow Izby wynika ze koniecznosc wskazywania tych informacji stanowi istotne

utrudnienie i obciązenie administracyjne dla podmiotow prowadzących składy podatkowe Jest to

szczegolnie uciązliwe w przypadku podmiotow prowadzących szeroką działalnośc produkcyjną

zwiaszcza w branzy chemicznej gdzie wykorzystywane są dziesiątki czy tez setki urządzen i

aparatow Koniecznosc niekiedy bardzo częstej aktualizacji akt weryfikacyjnych w przypadku zmiany

W wykazię tych urządzeń poWoduje, że często akta weryfikacyjne niógą nie zgadżać się. ze stanem

rzeczywistym w zakresie stanu i liczby urządzen i aparatow

Z tego względu Izba proponuje badz usunięcie tego obowiązku w całosci bądz ograniczenie tego

obowiązku wyłącznie do częsci wyrobow w przypadku ktorych zasadne może okazac się

wskazywanie takich urządzeń (np. w prżypadku alkoholu etylowego). Zdaniem PIPC, w przypadku

wyrobów anergetyęznych nie ma takiej konieczności. . .

III Ograniczenie wykazu zawierającego numerację i nazwy przyrządow pomiarowych z

podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania wyłącznie do Iegalizowanyćh

przyrządów pomiarowych
.

W przypadku części podmiotow prowadzących działalnosc podlegajacą urzędowemu sprawdzeniu

liczba wykorzystywanych przez nich urządzen pomiarowych jest bardzo duza Wsrod tych urządzen

pomiarowych są zarówno urządzania podlegające prawnej kontroli metrologicznej (urządzenia

legalizowane), jak również inne urządzenia pomiarowe wykorzystywane do celów wewnętrznych.

Obowiązak wskazywania dla celów urzędówego sprawdzenia wsżystkich prżyrządów pomiarowych

jest zdaniem PIPC niewłasciwy Izba pragnie bowiem podkreslic ze przyrzady ktore nie podlegały

prawnej kontroli metrologicznej (nie są legalizowane) nie mogą być wykorzystywane do określenia

podatnikom zobowiązań podatkowych. Tym samym, nie są one przydatne dla celów kontroli

akcyzowej.



\fV konsekwencji PJPC postukije, aby obowiązek NyQrzena wyka7s zawarającao nurerację

nazwy prywządów pornarowych z podaniem ch przaznaczena zakresi użytkowana Qstał

ogrankzony wyłączne do przyrządów podiegających rawnej kontroH metrooqcznsj

QegaHzowanych).

Iv. Wykaz upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie

.

powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą

Zgodnie z założeniami projektu w rozporządzeniu w sprawie urzędowego sprawdzenia ma zostać

obecna regulacja nakazująca złożenie do akt weryfikacyjńych „wykazu obejmującego knioha,

nazwiska, oraz stanowiska upoważnionych przez podmiot osób odpoWiedzialnych za wykónywanie

powierzonych im obowiązków wzakresie objętym kontrolą”.

Zdaniem Izby powyzszy obowiązek powinien zostac ograniczony wyłącznie do obowiazku wskazania

stanowiska osoby upoważnionej przez pódmiot I odpowiedzialnej za wykonywanie powierzonyęh jej

obowiązkow z zakresu kontroli celnej W przypadku duzycb podmiotow występuje rotacja wśrod

pracownikow a okreslone stanowiska słuzbowe w przedsiębiorstwie często posiadają przypisany im

zakres obowiązkow w tym m in dotyczący obowiązkow wynikających z kontroli akcyzowej

Z powyżśżego Względu, właściwszym zdaniem PIPC jest wskązywanie w ww. wykazie wyłącznie

stanowisk osob upowaznionych przez podmiot i odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im

obowiązkow W zakresie objętym kontrolą Zdaniem Izby wprowadzenie tej zmiany w regulacjach z

zakresu urzędowego sprawdzenia istotnie uprościłoby dżiałalność dużych podmiotów prowadzącyćh

działalność podlęgającą urzędOwemu Sprawdzeniu, a nie powinno wpłynąć negatywnie na możliwość

sprawowania skutecznej kontroli akcyzowej

V Wydłuzenie terminow na dokonanie aktualizacji akt weryfikacyjnych

Zgodnie z projektowanym 18 rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia co do zasady

termin na poinformowanie właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danychi dokumentów

objętych aktami weryfikacyjnymi jest 7 dniowy

Zdaniem.PIPC terminy wskazane w 18 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 powinny zostać wydłużóne do co najmniej

14 dni. lżba pragnie bowiem zauwatyć, że zakres akt weryfikacyjnych jest bardzo szczegółowy. Z

tego względu, koniecznym wydaje się ustalenie dłuższego terminu na dokonania aktualizacji akt

weryfikacyjnych, tak aby podmiot dokonująćy takiej aktualizacji mógł wykonaĆ ten obowiązek bez

znacznego obciążenia admińistracyjnego.



VL Wydłuż8rde okresu tnejśdowgo n dołącz3nie do akt weryfKacyjnych nforrnacj

objętych dotychczas rsguamnsm składu podatkowego

Zgodnie z I 9 tsŁ 2 projektowanego rozporządzeńia, w przypadku podmiotów prowadzących

działalność w charakterze składu podatkowego, podlegających urzędowemu sprawdzeniu przed

dniem I sWcznia 2016 r, do akt weryfikacyjnych w terminie 3 miesięęy od dnia wejścia w życie tego

rozporządzenia należało będzie dołączyć określone informadje ujęte dotychczas W regulaminie śkładu

podatkowego. . .

W. ocenie Członków izby „ten termin jest zbyt krótki i żdaniem PIPC powinien być wydłużóny do 12

miesięcy Dzięki temu powstałaby symetria pomiędzy podmiotami ktore podlegały urzędowemu

sprawdzeniu przed I stycznia 2016 r., a tymi które nie podlegały urzędowemu sprawdzeniu przed tym

terminem (w ich przypadku I 9 ust. I projektowanego rozporfldzenia przewiduje roczny termin na

przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia) Jednoczesnie jest to rowniez uzasadnione z tego

względu, ze rozporzadzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobow

akcyzowych i znaków akcyzy będzie miało I roczny okres przejśóiówy..

Dzięki wprowadzeniu powyższej zmiany, podmioty prowadzące działalnóść w charakterze składu

podatkowego, podlegających urzędowemu sprawdzeniu przed dniem I stycznia 2016 r. będą miały

wystarczający zapas czasu do dołączenia do urzędowego sprawdzenia informacji ujętych dotychczas

w regulaminie składu podatkowego. „

„yIL Forma dokumentów dołączanych „do zgłoszenia do urzędowęgo sprawdzenia

W 7 ust 2 projektu rozporządzenia Minister Finansow wskazał Dokumenty o ktorjch mowa w S

ust. 3, 4 6, 7 są prżesyłąne do właściwego orgahu Słuźby Celnej w formie dokumentu papierowego

(w dwóch egzemplarzach,) albo w formie papierowej uwierzytelnionej za pomocą bezpiecznego

podpisu elektronicznego wery”tikowanego za pomocą wflnego kwalifikowanego certytikatu lub za

pomocą podpisu potwierdzonego promem zaufanym ePUAP”

Zdaniem Izby nie moze istniec forma papierowa uwierzytelniona za pomocą bezpiecznego podpisu

elektronicznego. Z tego względu, prawidłowym sformułowaniem w treści tego przepisu jest w formie

elóktronicznej uwierzytelnionej za, pomoc4 bezpiecznego podpiSu elektronicznego

weryfikówanego za pomocą ważnego kwalifikowanęgo certytlkatu lub za pomocą podpisu

pótwierdżonego profhern zaufanym „ „

Izba wnosi więc o dokonanie poprawki w tym przepisie.



J?k wynika z powyższego, PPC postuluje szereg zmian do opublikowanego projektu rozporządzenia

W sprawie urzędowego sprawdzenia. Część z tych zmian ma istotne znaczenie praktyczne dla

podmiotów objętych obowiązkiem wzędowego sprawdzenie, w tym Członków Izby.

Z tego względu Izbą chći*by się spotkać z przedstawicielami Dyręktor Departamentu kontroli

Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w celu omówienia zmian w zakresie urzędowego sprawdzenia, ale

rowniez kontroli akcyzowej Zdantem PIPC podjęcie dialogu w tym zakresie jest wazne gdyz kwestie

związane z urzędowym sprawdzeniem i kontrolą akcyzową dotykają biezącej działalnosci wielu

Człohków Izby. •
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E Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**

zgłoszenia dokonanego dnia
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G . KLAUZU oDPowzBDzzaLNoścI KAPNEJ ZA SZS F1LSZCK ZEZNAZ

Jestem Swiacicmy cdpowiedzialności :Kai-naj za złożania fałazywego oświadczania

_____________________________________________ ________________________

Polsja4t1a ?r?wt1k;)r;}2ne

* Jeżeli zgłoszęnie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o

działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa tresc Zgłoszenie zmiany danych

skreśla się.
** Niepotrzebne skreślić.
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konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zchc\iyay swoją akŁuainośĆ.
2. Część 3 formurarza wypełna się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej

oraz W sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem
założeń projektu ustawy ub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w
tych pracach.

3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględrna 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 wypełnie się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany
danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.




