
ZGŁOSZENiE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENiA MINISTRAFINANSÓW W SPRAWIE URZĘDOWEGO SPRAWDZENIA Z DN. 2 GRUDNIA 2015 R.A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

I Nazwa: Zwązek Pracodawców Posk Pzernysł Sprytusowy

2. Adres sedzby: uL Trębacka 4, OOO74 Warszawa

3. Adres do korespondencji I adres e-mail: uI. Trębacka 4, OO-074 Warszawa, biuB. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTUWYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
Lp. Imię I nazwisko Adres

I Leszek_Wiwała

_____________
______ ___________

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESUBĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY
W nawiązaniu do udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronach RządowegoCentrum Legislacyjnego projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowegosprawdzenia z dnia 2 grudnia 2015 r. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy(dalej: ZPPPS) przekazuje poniżej uwagi do wspomnianego dokumentu. Związek reprezentujeprzedsiębiorców zajmujących się produkcją spirytusu i napojów spirytusowych oraz importemi eksportem napojów spirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie rozporządzenia będąmiały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie reprezentowanych przez ZP PPS przedsiębiorstw.

Uwagi ogólne
Projekt w bardzo ograniczonym zakresie realizuje cele uchwalonej w lipcu br. nowelizacjiprzepisów akcyzowych, tj. deregulacji i ograniczenia obowiązków nałożonych na podmiotygospodarcze, związanych z prowadzeniem działalności podlegającej kontroli sprawowanej przezorgany Służby Celnej. W naszej opinii, jeśli zmiany mają przełożyć się na autentyczne odciążenieobowiązkami biurokratycznymi podmiotów z branży spirytusowej, zawartość akt weryfikacyjnychskładu podatkowego powinna zostać znacznie ograniczona a procedury aktualizacji danychi dokumentów objętych tymi aktami uproszczone. Komentowany projekt w zdecydowanejwiększości stanowi powtórzenie obowiązujących przepisów a zmiany dotyczą głównieuporządkowania relacji pomiędzy postępowaniem w sprawie wydania lub zmiany zezwoleńakcyzowych a postępowaniem w zakresie urzędowego sprawdzenia.

Z uznaniem należy się natomiast odnieść do likwidacji obowiązku przeprowadzenia urzędowegosprawdzenia w przypadku wysyłania importowanych wyrobów akcyzowych z wykorzystaniemprocedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego, co stanowirealizację jednego z postulatów branży spirytusowej.

Uwagi szczegółowe
Ad. 3 ust.2
W celu uniknięcia wątpliwości, przepis ten powinien wymieniać przepisy rozporządzenia, którestosuje się odpowiednio w przypadku gdy rolę zgłoszenia działalności do urzędowegosprawdzenia pełnić będzie wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie składupodatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub prowadzenieskładu celnego.
Ad.5ust.1 pktl ipkt2
Dotychczasowe wymagania odnośnie dokumentów dołączanych do zgłoszenia zostałyrozszerzone o bliżej nieokreślone dane (zaznaczone pogrubieniem):
1) szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skrócony opis pomieszczeń oraz wykazzawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, adla zbiorników, pojemników i naczyń — ich pojemność, oraz wykaz innego wyposażenianiezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac



magazynowych oraz przeładunkowych;

2) wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ch

przeznaczenia I zakresu użytkowania oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego

Jowykonywania kontroli wyrobów akcyzowych ra podstawie odrębnych przepisów;

Uzasacnere crojeL ne zawe cmacj o rzyczyre c:s:e:ena doycnczasowch

ymaga „rn razej ci zaises W s:czegoncsc bak js nformacj

jakiego rodzaju Jnne wyposażenie niezbędne do prowadzenia dzałaności gospodarczej” ub

„pozostałe wyposażenie niezbędne do wykonywania kontroh wyrobów akcyzowych” zostanie od

I stycznia 2016 r. objęte obowiązkiem zgłoszenia organom celnym na podstawie przepisów o

urzędowym sprawdzeniu. Postulujemy w związku z tym powrót do obecnego brzmienia przepisu

albo rozszerzenie uzasadnienia projektu tak aby cel wprowadzanej zmiany był zrozumiały dla

podatników oraz organów sprawujących kontrolę.

Ad.*7ust.2
Przepis pomija dokumenty, o których mowa w 5 ust. I i 2, a tym samym przepisy nie określają

formy złożenia dokumentów dołączanych do zgłoszenia w tych przypadkach.

Przepis w drugiej części zdania błędnie odwołuje się do formy papierowej zamiast elektronicznej.

Proponujemy w związku z tym likwidację 7 ust. 2 projektu a w jego miejsce rozszerzenie 4

poprzez zastąpienie wyrazów „Zgłoszenie jest przesyłane [. . .7” wyrazami „Zgłoszenie oraz

załączone do niego dokumenty, o których mowa w 5 są przesyłane [. . .7”.
Ad.18ust.1 pktl ipkt2

Projekt wprowadza krótszy termin na poinformowanie właściwego naczelnika urzędu celnego o

zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w przypadku podmiotów wykonujących działalność w

zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej. Podmioty te będą mogły dokonać

zgłoszenia zmian tuż przed ich dokonaniem. W pozostałych przypadkach termin ten został

określony na „7 dni przed planowanym dokonaniem zmian”.

Jako uzasadnienie zróżnicowania terminu na zgłoszenie zmiany podano w projekcie przypadek

awarii przyrządu pomiarowego powodujący konieczność jego natychmiastowej wymiany.

Zwracamy uwagę, że podobne awarie mogą wystąpić także w innych branżach, w tym

spirytusowej, powodując konieczność bezzwłocznej wymiany zepsutego urządzenia, m.in. w celu

zminimalizowania strat. W związku z tym postulujemy aby przepisy rozporządzenia takie

przypadki traktowały jednakowo, niezależnie od działalności objętej urzędowym sprawdzeniem

i umożliwiały zgłoszenie zmian organowi celnemu bezpośrednio przed dokonaniem wymiany

urządzenia.
Ad. 19 ust. 2
Postulujemy aby 3-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie akt weryfikacyjnych do

nowych regulacji dla prowadzących składy podatkowe, którzy podlegają procedurze urzędowego

sprawdzenia na podstawie przepisów obecnych obejmował nie tylko przeniesienie dokumentów,

które dotychczas stanowiły element regulaminu składu podatkowego (to akurat jest zadaniem

najprostszym), ale także dostosowanie innych dokumentów składu do przepisów ustawy z dnia

24 lipca 201 5 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

oraz projektowanych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym i ustawy

O Służbie Celnej. Przykładowo, w związku z nowymi rozporządzeniami w sprawie kontroli

niektórych wyrobów akcyzowych oraz w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących

wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy niezbędne będzie dostosowanie instrukcji obiegu

dokumentów w składzie podatkowym. Zadania tego nie da się wykonać w kilka dni, jakie

pozostaną podmiotom po opublikowaniu rozporządzeń w Dzienniku Ustaw. W związku z tym

istnieje uzasadniona konieczność objęcia okresem przejściowym wszelkich zmian w aktach

weryfikacyjnych, które podyktowane są koniecznością dostosowania ich do znowelizowanych

przepisów ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o Służbie Celnej oraz przepisów

wykonawczych.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY



I Odpis aktualnego KRS z dnia 10.12.2015 r.
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnychlzmianydanych**zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z cęśc F porzadneo zoszn)

F OSOBA SKŁADAJĄCA OSZENlE

niię i nazwisko Data Podpis

Leszek Wiwała I O I 2 201 5 r

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

.

-

(podpis)
* Jeżeli zgłoszenienie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej wprocesie stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.** Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:
I . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularzazgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lubuzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeńprojektów ustaw (Dz. U. Nr I 81 „ poz. 1 080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkierubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdyosoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub projektem aktunormatywnego, 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 ustawyZ dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesieniazgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu założeńprojektu ustawy.
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczącychwniesionego zgłoszenia.




