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A OZNACZENIE POOMOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

L Nazwa
POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYM.U 1 HANDLU NAFTOWEGO

2. Adres siedńby
Rejtana 17 lnic 36
02-516 Warszawa

3$ Adres do korespondencji i adres e-malt: jw.
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B WSKAZANIE OSÓB UPRAWNWNYCH DO REPREzENrO.WANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A
W PRACACH NAD PROJEKTEM

1p 1rnę I naniisko Adres

I Leszek Widech

2
:

C OPIS POSflJLOWNEGO ROZWIĄZANIA RAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMItXEEM PCflÓtflt

Polska Organizacja rzemysiu i Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie przedsiębiorstwa działające
W przernysle handlu paliwam w całym lancuchu począwsz od produkcp poprzez komponowanie, logistykę
magazynowanie i sprzedaz hurtową oraz detahcLną Przedsiębiorstwa branzy paliwowej zrzeszone w POPiHN
kontrolują 100% produkcp, 8Y handlu hurtowego i ok 60% handlu detalicznego paliwami a takze około 30%
handlu olejarni smarowymi. Projekt reguluje kwestie o zasadniczym zn.acźeniu dla rynku paliw dekiych w
Polsce dotczy oezposrednio cztonkow naszej organizacji i ma istotny wpływ na prowadzoną przez nich
działalność gospodarczą.

Jako tepreentacja sektora paliwo\ego hczylismy na wprowadzenie przepisoyi akcyzowch ktore z jednej
strony rniaĘ usprawnic obrot paliwami i funkcjonowanie skiadow podatkowych — przy jednoczesnym
uszczelnieniu cynku paliw i redukcji szarej strefy produktów naftowych.

Przedstawiony Projekt tych celów jednak nie reali2uje. W szczególności wbrew zalożeniom Nowelizacji
naklada na producentów I magazynujących produkty naftowe niesygnalizowane dotychczas obowiązki — w•



:. . 1u
ut

kk łQ)

4rsC : r r . d;; r u t”zcLo1y”r )r:?z \„rst3.s4su r •tH .

Pmemy 2wrodC L ge ;Ż Vd skLdaLh pahwnwych Ynudukca1 rnagai oti ocn”si ; do yyObC)

a:yzo\ch rCZ!C? : i iIUCiZ)yiC - LMi. odrę iego o;:naczi;zi czcónyc pE: prxLi zych :ze

tż ?! b7r;t tyzrwr. ctj a; ic:oy”:h).

Wprowaczene oczSiwanyrh piez Ministerstwo Finansow funkcjonMnoś do systemów, w których

I)ro\adzone są ewidencje, pomijając bezceloność takiego dńałaniĘ, wyrnaga oaromrych nakładow zarówno

finansowych tkoszt nformatycz.ie idące rn ionz złotych) oraz admintracyjne i trrhrohigiczre

W tak krótkim czasie wyrnaczoiiym na konsultacje nie jest nawet możwe precyzyjne oszacowanie tych
kosztow ani czasu niezbędnego dla dostosowania ewidencje do niesygnahzowanych wcześn ej wyniogów

DIateo też w indeniu całego sektora pahwowego apeIujem o odstąpienie przeż Ministerstwo Finansów od
wpruwadzarua tego rodzaju obowiązków, bądź przynajmniej o wyznacżenie okresu przejściowego dla
poniesienia niezbędnych nakładów i inWestycji w architekturę obecnych ewdencji. Aby i ozważac techniczną
możliwość spełn?enia zapisów Projektu okres taki nie powinien być krótszy niż do końca 201% r.

Niezaleznte od powyzszego proponujem..y następujące modyfikacje:

11 Węwąp !t4in.
ąśćzapiófjpjtu —pgywę[ąnie tych samychwpisów iggzęci riych

W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, iż zaproponowane brzmienie Projektu wprowadza

niepotrzebne powielanię zarówno samych częśct konstrukcyjnych ewidencji wymaganej od operatorów

składów podatkowych jak i zbędne dublowanie wpisów odzwierciedlających tę samą czynność w różnych

częściach ewidencji.

Dotyczy to zarówno poszczególnych części ewidencji wym.. aganej od prowadzących składy podatkowe

(określanych w 5 14 jako odrębne części ewidencji”) jak i pomiędzy poszczególnymi zestawieniami

danych w ramach danej części ewidencji.

Tytułem przykładu pragniemy wskazać, iż:

* Chociażby wprowadzenie do składu podatkowego paliwa silnikowego w ramach nabycia

wewnątrzwspoinotowego na rzecz nnego podmiotu niż operator składu podatkowego będzie musiało być z

tytułu tej samej czynności (tj. wprowadzenia do składu) ujęte w dwóch różnych częściach ewidencji, a więc:

w części ewidencji dotyczącej .wywbów akcyzowych objętych omcedurq zawieszenia poboaz akcyzy”

(ś 14 pkt I oraz odpowiednio 15 pkt I Projektu), ale jednocześnie

W części ewidencji dotyczącej „paliw silnikowych wymienionych w zatqczniku nr 2 do ustawy fj” (*
1$ pkt 9 oraz odpowiednio 23 Projektuj.

Jest to całkowicie zbędne, mogące prowadzic do licznych nieporozummó dublowanie zapisów ewidencji

akcyzowych.
W Podobne uwagi dotyczą większości części ewidencji” w ramach któtych Projekt przewiduje

obowiązek ujmowania równoległego tych samych czynności w róznych zestawienwch danych. Chociażby, w
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eyaziaj rodscawoni cr”nnosd rtaf%zowarir4 iw podatkny:k tj. produkcji
wyte*s akry ćwqth — iti (s”1e e Prnjext ?rcaukcid ta.a poyirnmu cstae qta tarć .not
- W zestautenzu cianyr?t dotycęcych wyrobów dkqLo%yyh „Iv sModik
podotkowym( .15 pkt 4 lit a) PrĄektu), ale mwnleż
- W zestawieniu danych dotyczących wyrobów akcyzowych „iulytych do wyprnaykowonln w skiodele
po(kItkowym tnych wyrobów”( lSplt 3 lit d) Pmjelttu)a pOtencjalnie również
.. W zestawieniu danychdotyczqcych wyrdbówakcyzowychąmogozynowonych wsądorjzlerri,dotkawynf

(5 15 pkt S lit a) Projektu), • byt może równlel W dalszych pozycjach

Dalsze przykłady matni mnóżyt - np sn[ogizna sytuacjb dotyczy 16 pkt 2, który prsewkluje iótsnolegie
ujmowanieilości wymbówakcyzowych wyprodukowanych wskladzie zwyrohów znplaconą akcyząa podc
dy informacja ta wynikać będziejuż z 4 15 pkt 4 Projektu. Itp. Podobnie rzecz się ma z 5 17 pkt ? lit. a) czy
tęż ł 17 pkt 3 I następnymi dotyczącymI lflfQrtncji O prodqskęanyth wyrobĘh abczowych.

Postulukmy wroyadanIe dan zapewniających spójnóść I nfepowltlaaWe zailsów * ramach tej samej
__L W szczeno4ci cdkowlcle nlecdowe wydaje ślę tezenle,odtqbńyrh cqtcflednej encjI
skiadu atlcowego, styii barddej ddelentejej rtm „astowlenlo danych”

Pbwytsze trnlany nasuwają wiele pytań co do funkcjonowania I Wyglądu prowadzottyth ewidencji w brnie
elktronicrnej, tj. cboclażbr

S czy miałaby te być jedna ewidencja w podziale na odrqbne aqW I zestawienia? bśll tak, 6wczas
!1mfl Projektu W kaWcie przekazanym do konsultacji pozwali na wskazanie Ii Spólka byleby zobowląnna
dó pwa4tenla:

kilku rodzajów ewidencji (tj. ewldepcjq wflazanę w Proje!e, dc również ewidencji enem)
elektrycznej, ewidencji wyrobów gNowych), gdzie
- sarna tylkoewlddnćja skWu poda*owego slcladblaby4
I zęśrniu odkbnyąt obsześnyth części
S kilkuddeiiętiu odrębnych zestawień wchodzących w iliad poszczególnych części;
- gdzie rozbkcla taicie bylyby prowadzone odiębnie dla każdego z kilkunastu składów podatkowych
Si

Obecnymodel (Wldenąa ujęta W rozp. W z dnia 24 lutego 2009 r. *jsskładówpod*tkówych)zdecydówaie
bard odpoWlidą istode.ęwl4enęjnęŃąan ;4artęń psp4Órzyh (I czynnpścl technlczńyth) przewlduj4q
s_4 ewldefl W której każdorazowo jednokrotnie ujmowane są poszczególne zdarzenia jospodarcze I
czynności technśczne
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5 ust 2 obecnie obowintącego ropoaądzeiia MF dnia 16 wzesn 2013 r. spra;ie ewdencj wyrobów

dki. y)oych ZwollAolych .z akcyzy)

Zgodnie z Projktem — taka możtiyioś jest eiiminoy;aria. Co rnow powodować isWtne praktyczne trudności,

oraz generoiać wysokie koszty w szczcgótnośc dla podmiotów dokonujących zużyc wyrobów akcyzowych.

Postulujemy pozostawienie mechanizmu, zgodnie z którym wpisy do ewidencji akcyzowych, podobnie jak
dotychczas powinny być dokonywane nie pózniej niż do końca następnego dnia roboczego.

1;3

Zgodnie z 14 pkt 4 oraz 18 odwołują się do konieczności ujmowania w ewidencji składu podatkowego
wyrobow akcyzowych zwolnionych z akcyzy innych niż zwolnione ze względu na przeznaczenie.

Zapis w takiej treści jest dalece nieprecyzyjny i może sugerować konieczność dublowania innych rodzajow
ewidencji. Kategoria wyrobów akcyzowych, które mogą korzystać z różnego rodzaju zwolnie:i akcyzowych

jest bardzo szeroka i odnosi się min. również do:

8 energii elektrycznej
S wyrobów węglowych
W wyrobów gazowych

które to wyroby i tak obowiązkowo są ewidencjonowane w odrębnych ewidencjach dedykowanych
poszczególnym wyrobom (odpowiednio art. 13$h, art. 138i oraz art. 138j znowelizowanej ustawy). Skoro
zatem do prO\yadzenia pozostałych ewidencji będą zobowiązani również operatorzy składów podatkowych,
niecelowe wydaje się ponowne ujmowanie tych wyrobów i dublowanie całych ewidencji w przypadku
ewidencji z art. 138a.

Postulujemy zatem doprecyzowanie 14 pkt 4 oraz * 18 Projektu, tak by przewidywały one obowiązek
ujmowania w ewidencji składu podatkowego

wL4Ljestrowadzpaodrę4naewWenjakwwa.

Podobnie doprecyzowania wymaga wyłączerne z zakresu obowiązku ewidencjonowa ma alkoholu etylowego
całkowicie skażonego (zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy) — ponieważ zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy
i dotychczas nie było wątpliwości, iż skażenie całkowite alkoholu wyłącza również obowiązek jego
ewide ricjonowania i szczegółowego rozliczania ilościowego.
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:ałkow;e ztędne jest ;;orbn.an z ooiiej edrcji skLdu podatkoyegc estaweń danct dotczących

yrobćw akcyzowych przeładcwykanych W tych sadich np. 15 ust. 2 Projektu.

VszeIkie nformate rtieztędre dla ustalenia zarowro larw i”ouowego wyrobcy LnaJdujących sę w skhdach

jak i wprowadzenia I syprowadzeńa tych.wyrobów.ze sk?adu powinny wyrikać z ogótnej częścitej ewidencji.

Proponowane przez MF wycdrębn;ene ma charakter sztuczny i Lbędne powe!a zarowno !osc prowadzonej

dokumentacjijak i stopień skomplikowania prowadzonych zapisćw.

Postulujemy całkowite wykresiente zestaken dotycsącch przeładunkow wjrobow akcyzowych w składach

podatkowych.

1.5W Odstąpięjfleęd b.egn..jiniowa.n
psjiątkQwęgQ

Podobniejak w przypadku przeładunku —catkowine zbędne niepotrzebnie komplikujące zasady prowadzenia

ewidencji byłoby odrębne ujmowanie zestawień danych wyrobów akcyzowych magazynowanych w śkładach
podatkowych :.

.:

Wszelkie niezbędne dla celów nadzoru I kontroli informacje wynikać będą z informacji o wyrobach

wprowadzonych oraz tąprowadzonych ze składu podatkowego oraz o innych zwiększeniach i zmniejszeniach

ich stanów, podczasgdy ujmowanie informacji takich jak numery eADczy dokumentów handlowych jestw
praktyce nerrioźliy;e w ódniesieniu do wyrobów magazynówanych.

1.6.

Obecne Ęrzmienie zapisów Projektu dotyczące wyrobów akcyzowych zużywanych w sktadach podatkowych
może sugerować, iż intencją Ministerstwa. Finansów było nałożenie obowiązku precyzyjnego.
przyporządkowywania wyrobow akcyzowych zuzywanych w procesach produkcyjnych względem wyrobow

akcyzowych produkowanych z tych wyrobów — np. * 1% pkt 3 Projektu.

Dotychczas wystarćzające było lościowe ujmowanie wyrobów akcyzowych zużywanych oraz wytwarzanych w
składach podatkowych.

Pr3,nierny podkresłic iz y prąpadku branzy paliwowej — rozliczane ilosLiowe jest jedynym mozhwym do
.astoowarna rozwiąanem W Sżcegc,nosLi obecnie nie ma n1ozli\Lsu teLł1niczrych dla okreslania i

„Śledzeniat? poszczególnych partii produkcyjnych wyrobów akcyzowych. lnnymi słowy możliwe jest
przykładowo określenie. iż z konkretnej ilości (np. 100 litrów półproduktu składających sięz dwóch szarż 60
htro y i 40 litroa, kdzda — powstało w LfekL4e105 litiow ęotowych w robow w p oporcji 8% litrow do 20 litrow)
Nie jest natomiast mozlwe żjskazanie, jaka ilośc danej szarży półproduktu znalazła sę w danej partii go.. towych
wyrobów)



Vi śwet!e pc•AIyższego flZ(lfly[) st w naszej atenie 1WWdtEfl odmtmych zst..(eń da wyrohÓ
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Postu:ujełTly doprecyzowarne brziena OSZC2egóIflyCh zapisow o zu;ąóach wymhów akcoć:ych — tak byt
.rue było wątpliwości, k rozłiczane ościowe spełnia wyntkające z przepisów wynaanid.

I 7 wyprowadzanych ze składujodatkowęg

Ujęte w Projekoe brzmrenie zapisow dotyczących wyrobow akcyiowych wyprowadzanych ze składu
podatkowego ( 15. pkt 6 Projektu) sugeruje IŹ odnosi się onwyłącznie do wyprowadzeń reaHiowanych w
ramach procedury zawezenia poboru akcyzy pomijając wyroby wyprowadzone poza ta procedurą - Z

rozliczeniem akcyzy tub w zwolnieniu z akcyzy).

rakle podejście negowałoby Sens: ł móźliwość sprawowania kqntrołi nad składam podatkowymi. W toku
przys7tyrh prac zasadne wydaje się doprecyzowanie brzmienia poszczegolnych zapisow odnoszących sę do

. zasad ujmowania ws.źystkich wyprowadzeń ze składów podatkowych.

LB. Qą.Sświ

Projekt prżewiduje odrębne żestawienie danych dla wyrobów akcyzowych z złaconą akcyzą zwracanych w
wynń<u reklamacji 16 pkt 3) Brak jest jakw hkolwtek powodow ciła odrębnego traktowania takich wyrobow
od pozostałych wyrobów z zapłaconą akcyzą, a dodatkowo konieczność kIasyfikoania takich wprowadzeń
już na moment ich dokonyWania może powodować praktyczne trudności dl operatorów składów
podatkowych (J np. konieczność częstych korekt ewłdencji).

2 PQZQŚTAŁE Ub%ĄGI

LI. Qąpję;oWą.
„„ąąd„ *ps6„yu..p„.pęrg„

ę,Ięktryg.,qętp;ę4.ąwąn.ęjj..pąbyy,,w ęłiJ,pwyh„ti

Zgodme z * ą Projektu 4? ewidencji losciowej energii elektrycznej [ ] ilow energn ełektrycznej, o ktnrej mowa
w art. 13Bh ust. 5 pkt 2 ustawy, wynikająca z faktur, ujmęwana jest zgodnie z datą sprzedały wykazaną na
fakturze.

W celu tj niknięcia w tpliwosr j nterpt etacyjnych, postulujemy powturzen;e dotychczasowego brzmienia 5 2
ust. 2 pkt I rozp. MF z dnia 24 lutego 2009 r. w/s ewidencji.energii elektrycznej, zgodnie z k.. tórym ujmowanie
losu %przeJJwanej energii elektrycznej dutyrŁ łąwnej jej luci za ddriy okres rozliczeniowy a nie
poszrzegolnych „ocr wyniksjących z faktur)

\Vystaruającu da usunięcia tej wątpliwości jest przywrócenie” referencji cło kategorii .„tącznej ilości” tejże
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W poetzegótnych jeanostkach rtdakcyjnych Projektu znajduią się odwokmia do clańych podniioa, do
którego wyroby akcyzowe ostoIy dostarczontY”. W poprzednich wersjach ewidencji ddnoszonó śię do

donycFi identyjibocysnyc”i 1” — CO było o tyte bardziej czye1ne ze nie było wątpi:wosci, iz stosownych
wpisow nitezy 1okon%yar juz ia moment wyprowadzenia wyrobow ze składu podatkowego (tryb aokorany
— dostorczone — su3eruje ze moze chodzic o moment dopiero po zakończeniu przemieszczenia) waz ze na
dokonany wpis nie ma wpływu ewentualna zmiana m.. iejsca. przeznaczenia przemieszczanego wyrobu.

Ponadto ilości wyrobów wysłanych nie będą spójne z ilościami wyrobów dostarczonych (ubytki transportowe),
CO dodatkowoskomplikuje prowadzenie ewidencji.

Wskazane byłoby pozostanie przy wczesniejszym brzmieniu iegutacp

2 3 Ujmowanie informacjo dostarcęgyjrqbjy jijyzggch
akcyzy

Podobne uwagi należy odnieść do 20 pkt 4 lit. d) gdzie przewiduj się ujmowania w ewidencji sktadu
informacji czy wyroby opodatkowane zerową stawką kcjzy zostały dostarczone na terytorium kraju,
dostcncżone wewrrntrzwspolnotowo czy eksportowcine Posłuzenie się trybem dokonanym sugeruje ze
operator składu ma bądz zwiekac z wpisem do momentu zakonczenia przemieszczenia bądz dodatkowo
fl)odyfi.kować wcześniejsze wpisy po takim przemieszczeniu.

L przepisu S pkt I wnika tymczasem ze zamknięcie dokumentacji za dany miesiąc kalendarzowy powinno
następować w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy dokumentacja.

2 4 Ooprecy;pyaiq zajqsujjch
kczo:.ch

Jak rozumiemy, intencją autorów Projektu było aby w ewidencji ( 15 pkt 7 Projektu) ujmować odrębnie
wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokonywane przez ich właŚciciela. Jak
tozumemy chodzi o wypro „yadzenia dokonywane na podstaae tzw zezwo!en;o wpronodzenia a w ęc
wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy—wtrybie art. 13 ust 3 ustawy.

Proponujemy doprecyzo yan;e br”rruenia * 15 pkt 7 Projektu pometazjego obecna wersja sugeruje iz chodzi
O kizde yprowadzeni yrobo y z udziałem ich własciciela (gdzie pojnosc sjstemowa sktania do ujmo4Ażania
%?szystkich wyprowadzeń dokonywanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy jednolicie jako
dokonywanych prez operatora na ktorrn spouyyają wszystkie obowiązki zyijzane z takim
wyprowadzeniem).

Proponujemy doprecyzować brzmienie powyzszego zapisu dla uniknięria wątpliwoci.
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W Projekcie pozqtawiono zapisy odrioszące się do wpisywania do ewidencji dat kfadanych deklaracji

akcyzowych (min. 15 pkt 8) Jest to przepis catkowkie zbędny, jako e termin składania deklaracji wynika

bezpośrednio ! przepisów prawa, a właściwe organy mają wiedzę na temat terminów jej złożenia przez

podatników z ydrębhych źródeł. Postulujęmy wykreślenie tego obowiązku.

2 6 9ąfląpąrneod ujmowanja w ewidencji wyrobow ajyzowjpbjtych akcyzy -

kwątakcyzy, ktora byłabyjiąejya

QQą!o

Propozycja MF aby ujmowac w ewidencjach wyróbów akcyzówych opódatkowanych źerową stawką akcyzy,

kwot podatku ktore byłyby nalezne gdyby wyroby te zostały przeznaczone do celow napędowych lub

ópałówychjest całkowicie zbędne (informacja ta wyńika wprost z. przepisów prawa), a dodatkowo przewiduje

komecznosc dubtowama analogicznych zapisow Skoro bowiem odnosi się ona do teoretycznego”

przeznaczenia na oba. cele — każdorazowo będzie ona oznaczała konieczność wpisywania dw6ch dodatkowych

danych przy niemal każdym wpisie.

Dobtne bezzasadnosc takiego zabiegu dotyczy przykładow zuzywanta lub niszczenia wyrobow

opodatkówanych zetoWą stawką akcyzy — kiedy mimo niezrealizowania się takiej przesłanki (w momencie

„uzycia lub niszczenia jest pewne ze nie doszło do napjdowego ani opałowego przeznaczenia wyrobow) a

mimo to Projekt przewiduje obowiązek wpisywania sztucznych wiełkosci Podobna wada dotyczy 4 20 pkt

gdzie taki obowiązek nakłada się na wyroby juz zniszczone a więc przeznactone do wiadomych celow innych

niż napędowe i opałowe.

Postulujemy wykreslenie zapisow o wpisywaniu takich kwot do poszczegolnych pozycji ewidencji (np * 19,

20 pkt 4 lit. g) Projektu I kolejne).

2 7 Odstąpieniejjqbiflu ujmowaniayyi4jjgach przyczyn niszczenia wyrobow akcyzowyh

W zakiesie, w jakim niszczenie wyrobow akcyzowych jest dokumentowane odrębnymi protokołami

obowiązek ujmowania w ewidencji szczegółowych danych na temat samego procesu niszczenia (np. jego

przyczyn) jest powielaniem tych samych zapisów. Postulujemy odstąpienie od tego obowiązku.

28. p.ochcdze.njęjyro„%.w...ąlqyzoycą... pJ3łacccoaąky?ą..i Zw.oląjo ;ajyy

W odniesieniu do wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą ( 16 pkt I lit. dl) Projektu przewiduje się

obowiązek ujmowania „informocji, czy wyroby akcyzowe zostoly wprowadzone do skiodu podatkowego albo

wyprodukowane wskkzdzie”. Dotychczas MF stało na stanowisku, iż niejest możliwe zakończenie procedury

zawieszenia poboru akcyzy bez fizycznego wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, a

zatem każdy wyrób z akcyzą zapłaconą musiał zostać wprowadzony do składu podatkowego z zewnątrz,
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Tni samym prowadzanie tak”e hnyorrraj jest catkowk flECtQN€ (a każyrn ra;em bdze on brzmała

pr0\Y3(120W () s:aidĄ, i-k: trncwane yupićw e: 3dnej :rtośd :ńriiacĄne. PosŁuhmy

odstąpienie od tegD obowąziui.

Podobne uwagi należy 2odnieć Y4 odniesieniu do wyrobów akcywych womonych z akcyzj— dla eaistnieriia I

takiego statusu powirin one fizycznie zostać wyjęte i procedury zawieszenia poboru akcyzy, a zatem

wprowadzone do składu podatkowego (* 7 pkt 4 Lit e) Projektu), oraz do wyrobow opodatkowanych zerową

stawką akcyzy (nn; 5 20 pkt 3 lIt d)).

2.9 ppĘyzOwaniąwymagów
po4ątkowęgQ

Zasadne jest doprecyzowanie 17 pkt 5 Projektu dotyczącego wyrobćw akcyzowych objętych zwonieniern z
akcyzy ze wzgłędu na przeznaczenie i wyprowadzanych ze składu podatkowegą tak aby było jasne, że odnosi
się od wyłącznie rio wyrobów, które byty objęte zwolnieniem jeszcze przed ich wyprowadzeniem ze składu.

W odmiennej sytuacji częściowo te informacje dublowały by wpisy o wyrobach znajdujących się w procedurze
zawieszenia poboru akcyzy, które stawały się zwolnione z akcyzy na moment ich wyprowadzenia i ujmowane
będą w ewdencjł prowadzonej na podstawie 15 Projektu. Podobne uwagi dotyczą również 17 pkt 6 oraz
pkt I Projektu.

2.10.

W przypadku części ewidencji dotyczącej wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w

jednym zbiorniku Projekt przewiduje obowiązek wskazywania oznaczenia zbiornika, jego pojemności i

określenia miejsca zbiornika w składzie podatkowym.

Niezrozumiałym jest obowiązek wskazywania w zestawieniach określenia miejsca w składzie podatkowym, w
którym znajduje się zbiornik. Samo wskazanie takiego obowiązku bez uszczegółowienia poprzez jakie
parametry to miejsce należy określić, nasuwa wątpliwo4ci interpretacyjne.

Niezasadnym jest równieź wskazywanie w zestawieniach pojemności zbiorników.

Zarówno pojemności zbiorników jak i miejsca, w których się one znajdują odzwieroedlone są w aktach
weryfikacyjnych i powtarzanie tych informacji w różnych zestawieniach w naszej ocenie jest bezcelowe,

W świetle powyższego proponujemy zrezygnować z ww obowiązków.

Wyzej opisana zrnana dotyczy 21 ust I pkt a i b, 21 ust 2 pkt a i b, 21 ust 3 pkt a i b, 21 ust 4 pkt a i

h, 29 ust 6 pkt I i 2 Projektu
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zdne ; hrzmenerr. g S Pcjekt:., poJnkt xoąazry dcwnertacjq jest żCUC4aiy 1oę; zarM1ęc a

i mFeięcznego ?dstkrnoiania, terminie 3 Wi roboczych od ostatniga dnia rrtesiąca Uóre,o dotyczy
doktjmtzyitaca,

Zwracariiy tiwag. iż z. uwagi rra złożoność i Wielorodność procesów produkcji paliw w przypadku ich

wgtwar”an:a W procesie przerokw ropy naftowej zbilansowarue 7amkręc e ew”dencp produkcyjnych jest

procesem czasochłonhym, a obowiązki w zakresie reikacji tych zadań w określonych terminach wynikają
zarowno 7 potrzeb hizneowych jak i innych przeptsow prawnych (np przepisy rachunkowe obowiązki

pubhkacji sprawozdań).

Obowiązek prowadzania ewidencji wyrobów w oderwaniu do prowadzonych przez podmioty gospodarcze
ewidencji rachunkowych (ys tym magazynowych) jest w naszej ocenie niezasadnym i postulujemy o
wydłużenie okresu na zamknięcie i podsumowanie ewidencji w terminie do 10 dni od ostatniego dnia
miesiąca, którego dokumentacja dótyczy.

Ona D. ZAŁĄCZÓNE DOKUMENTY

Imię i nazwisko Data
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3

[ Kopia wyciąguzKrajowegoReestw5ądowego

4

5

E Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanęgo

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Leszek Weciech 13112015

Podpis
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