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W nawiązaniu do opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków
akcyzy (dalej: projekt) z dnia 10 listopada 2015 r., w imieńiu JSW KOKS S.A. (dalej: Spółka) pragnę
zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia przedstawionych ponizej zmian W projekcie

a)

Przedstawiony projekt ma na celu uproszczenie dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych
i 1 Tymczasem przygotowana propozycja regulacji dotyczącej zasad prowadzenia
ewidencji składu podatkowego obejmuje ponad 20 stron, na których bardzo drobiazgowo wymieniono
elementy i informacje, które muszą zostać ujęte w takiej ewidencji. W świetle celu wprowadzanej regulacji,
zdaniem Spółki, brak jest uzasadnienia dla tak szczegółowych i rygorystycznych zasad prowadzenia
ewidencji składu podatkowego. tym bardziej, źe dotychczasowa regulacja w tym zakresie, zawarta
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów
podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (t.j: Dz. U z $014 r. poz. 353),
wydaje się być wystarczająca.

Przedstawiony projekt rozporządzenia wprowadza szczegółowy podział ewidencji prowadzonej przez

I Str. I uzasadnienia do projektu przedmotowego rozporzdzena.
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midercjonowani .;darzeń zachoizących w kLadzie podatkowym

Nowo zasady prowadzenia wSpOttrLaflej dokumentacji h.. edą stantiwiły znaczne utridnien dla

poomiotów, takch lak Spółka. które w ramach prowadzonej działalności przeprowadzają skomplikowane

I złożone procesy produkcyjne. Specyfika takiej działalności decyduje o tym. że niejednokro[nie bardzo

trudne (O Ile nie niemozliwe) będzie precyzyjn.. e przyporządkowanie zużywanych wyrobów,

przeprowadzanych procoaćiw oraz ich produktów do jednej ze sztywnie określonych kategorii zdarzeń

wskazanych w projekcie rozporządzenia.

W szczegóInoci warto zaznaczyć, ze w ramach prowadzonej dza4alności produkcyjnej Spółka zużywa

szereg różnego rodzaju wyrobÓw akcyzowych (np. gaz koksowniczy. otej płuczkowy), które

wykorzystywane sa na potrzeby całosci przeprowadzanych procesoy W wyniku tych procesów powstaje

szereg różnego rodzaju produktów (zarówno wyrobów akcyzowych jak I nieakcyzowych), a Spółka nie jóst

W stanie w żaden sposób określić., jaka ilość zużytych wyrobów (surowców / półproduktów) została

przeznaczona do worzenia danego produktu.

W przeciwieństwie do proponowanych w projekcie rozwiązań dotychczasowa regulacja zawarta

min. W 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składÓw podatko..ch

oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe, regulującego dzisiaj kwęstie prowadzenia

ewidencji składu podatkowego, jasno wskazuje, jakie informacje powinny zostać zawartę w ewidencji

składu podatkowego Obowiązujące przepsy nie tylko me budza większych watphwosci co do zakresu

i sposobu wskazywania pószczegÓlnych informacji, lecz przede „wszystkim pozwalają pószczególnym

podnotom na dostosowanie metodologii prowadzenia ew„ idencji składu podatkowego do specyfiki

dżiatalności gospodarczej danego podmiotu.

Zdaniem Spółki zastąpienie dotychczasowych zasad prowadzenia ewidencji składu podatkowego

regulacją przewidzianą W projekcie rozporządzenia całkowicie mija się ż celem wprowadzenia

kom..e„ ntowanego prcjektu, którym miało być uproszczenie dotyćhczasowych obowiązków ewidencyjnych

i dokumentacyjnych.

Spółka pragnie również zauważyć, iż zasady prowadzenia ewidencji przewidziane w komentowanym

projekoe w jej ocenie negatywnie wpłyną na czytelnosc i przejrzystosc danych ujmowanych w tym

dokumencie. Obecne wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji pożwalają z łatwością określić ilość

danego wyrobu znajdującego się w składzie podatkowym objętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy

czy wyprowadzonego ze składu podatkowego Natomiast zasady okresłone w przedstawionym projekcie

rozporządżenia (ze względu na skomplikowany „podział na części i zestawienia) powodują, że zawarte

w poszczególnych elementęch ewidencji informacje nie zawsze będą ze sobą korespondować.

W rezultacie ustalenie ilości poszczególnych wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym momencie

w składzie podatkowym może okazać się trudne lub nawet niemożliwe dc przeprowadzenia.

Mając na uwadze pow„ yźsze należałoby zatem rozw„„ażyć usunięcie skomplikowanego podziału

ewidencji składu podatkowego na częsci i zestawienia oraz utrzymanie dotychczasowej regulacji



doLcqcj spoimbu prowadzenia wdwicji sktadL pudatkowego zawariej yi rypontądzeniu
i MiniLtr Fimuwćw e dnW 24 Kitngo „fl9 r. w pinyk wa.. rurków !rowudzenia. nkladów
pudatkuwych Qi”r2 wdncji przez pudnio% rowdzącc aidy podatkowe ; uzg$nnm

.

zmian jakk wprowadzono w nowcUznaj; ustawy o podatku ak:yzcwym, np W zknisie mażłkośóf
magazynowania przez podmiot prowad-ijcy skIud podatkowy w jednym zbioniku wyrobów
energetycznych o różnych statusach akcyzowych.

b)
2sęenie

Komentowany projekt zakłada również rozszerzenie zakresu informacji podlegających obowiązkowi
ewidencjonowania m.in. o dane dotyczące ilości wyrobów akcy.owych wyprodukowanych w wyniku
zużycia innych wyrobów akcyzowych (np. I 5 pkt .

hi. b kóm.. entowanegó projektu) oraz datę rozpoczęcia
i zakończenia magazynowania wyrobów akcyzowych (np. 16 pkt I lit. c komentowanego projektu).

Zdantem Spałki spełnienie powyzszych wymagan ze względu na oohcznosc wskazywane powyzej
(skomplikowanie złozonoso procesu produkcyjnego) w przypadku wielu podmiotow moze okazac się
W praktyce niemożliwe.

Przykładowo warto wskazać. że do produkcji prowadzonej w składzie podatkowym Spółka zuŻywa olej
płuczkowy będacy wyrobem akcyzowym który nieprzerwanie krązy w instalacji produkcyjnej słuząc do
wieiokrótnegó przeprówadzania proceśów absorpcji i desorpcji, w.. wyniku których powstają wyroby
akcyzowe. Specyfika przeprowadzanego procesu produkcyjnego nie pozwala jednak na określenie
ile wyrobow akcyzowych zostało wyprodukowanych w wyniku zuzycia oleju płuczkowego na
terenie składu podatkowego.

Podobne wątpliwosci dotycza równiez gazu koksowniczego który słuzy do przeprowadzania całego
procesu produkcyjnego na terenię. poszczególnyćh jednostek produkcyjnych Spółki.

Z przyczyn wskazanych powyżej Spółka nie jęst w stanie przyporządkować ilości wyrobów
akcyzowych wyprodukowanych w wyniku zuzycia gazu koksowniczego czy oleju płuczkowego
W składzió podatkowynt Mając na uwadże powyższe Spółka postuluje rezygnację z wprowadzania
obowiązku ujmowania w ewidencji składu podatkowego danych dotyczących ilości wyrobow
akcyzowych wyprodukowanych w wyniku zużycia łnnych wyrobów akcyzowych.

Wątpliwości Spółki budzi tąkże wymóg wskazywania w ewidencji składu podatkowe9o daty rozpoczęcia
I zakonczenia magazynowania wyrobow akcyzowych <np 9 16 pkt I lit c komentowanego projektu
rozporządzenia). Trudno bowiem zrozumieć czemu miałoby służyć ujmowanie takich informacji
W ewidencji składu podatkowego a ustalanie przez podatników precyzyjnego momentu rozpoczęcia
magazynowania wyrobów i jego zakończenia nastręczać będzie dodatkowych problemów
przedsiębiorcom oraz zwiększy obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem przedmiotowej
ewidencji. Takie rozwiązanie pewnie można sobie wyobrazić w przypadku itgazynowania wyrobów
kcinfekcjonowanych W opakowaniach jednostkowyck Jednak już w przypadku dużych zbiorników gdzie
zarówno napełnianie jak i opróżnianie jest procesem ciągłym spełnienie takiego wymogu będzie
niemożliwe.
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c)

Zgodnie z 2 ust. 2 projektu wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośredio po zakończeniu
czynno$ci lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu.

Wskazane w omawianym przepisie określenie momentu dókonywania wpisÓw do ewidencji akcyzowych
uruemozhwi badz znacząco utrudni hcnym podmiotom gospodarczym prowadzenie tych ew dencp
Nalęży bowiem zaznaczyć., że nierzadko za prowadzenie ewidencji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach
wietozaktadowyćh (takich jak Spółka, która prowadzi działalność w kilku zakładach produkcyjnych)
za prowadzane (uzupełnianie) ewidencji odpowiadają inne osoby niz te ktore posadają bezposrednią
wiedzę o zaistnieniu danego zdarzenia, które powinno zostać zaewidencjonowane. W takich podmiotach,
ze yzględu na ich organizacje obieg stosownych informacji wymaga tez dłuzszego czasu gdyz
rnfontacja must zostac prawidłowo zweryfikowana i przekazana do odpowiedniej komorkL organizacyjnej
czy osoby. Powyższe okoliczności decydują o tym, że niemożliwym jest dokonywanie wpisów
bezposrednio po zakonczeniu danej czynnosci czy zaistnieniu stanu faktycznego podlegajacego
ewidencjonowa niu.

Warto zaznaczyć, że na gruncie obecnie obowiązUjących regulacji przyjmuje się np. w odniesieniu do
ewidencji wyrobow węglowych ewidencji wyrobow gazowych czy ilosciowej ewidencji energii elektrycznej
że stosownych wpisów można. dokonywać za okresy miesięczne i nie muszą być ońe dokonywane
bezpośrednio po dokonaniu danej czynności. Spółka stoi na stanowisku, że obecne regulacje w tym
zikresie nie powinny być modyfikowane., gdyż odpowiedni sposób zabezpieczają cne prawidłowość
prowadzenia dokumentacji podatkowej, a takze mozliwosc weryfikacji jej poprawnosci przez uprawnione
organy.

Spółka pragnie nadmienić również, że utrzymanie zaproponowanego brzmienia 2 ust. 2 projektu budzić
będzie wątpliwości interpretacyjne w zakresie, w jakim należy ewidencjońowść takie zdarzenia jak
np. zużycie eńergii elektrycznój czy gazu ziemnego. Obecnie wpisów dotyczących takich zdarzeń
dokonuje śię po dokonaniu stosownych pomiarów i odczytów w ramach pewnych okresów
rozliczeniowych najczęsciej za okresy miesieczne Trudno sobie wyobrazic jak mialoby wygiadac
ustalanie np iiosci zuzytych wyrobow akcyzowych w swietle zmienionych przepisow gdyz codzienne
dokonywanie odczytów stosownych urządzeń pomiarowych generowałoby niebywałe problemy
praktyćzne i stanowiłoby hiezrozumiałe obciążenie administracyjne po stronie Spółki. a także innych
przedsiębiorców.

Tym samym w świetle powyższego należałoby, zdaniem Spółki., utrzymać możliwość dokonywania
.wpisów W ewidencjach wyrobów gazowych, wyrobów węglowych czy w ilościowej ewidencji energii
elektrycznej na obecnych zasadach, tj. nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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Tymczasem art i3Sh ust 5 znowatizowanegn brzmienia ustawy o podatku akcyzowym stanowt,
że prowadzona ewdencja Ioscowa energU eIetryczne O%flfl3 zawerac dana raz.. będne dc oKreślera
poszczególnych ilosci energii ekktcznej w okresach miesIęcznych.

W związku z po%yższym na gruncie ustawy o podatku akcyzowm rn ożlwe 1est łączne ujmowanie i!ości
energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu nabywcom końcowym, podczas gdy brzmienie
komentowanego projektu rozporzadzenia wzbudza pewne watpitwosci czy dane te ate powinny byc
roździelone I ułożone według dat wystawienia poszćzególnych faktur.

Dlatego też, w celu uniknięcia możliwych wątpliwości, zdanięm Spółki, należałoby doprecyzować
brzmienie komentowanego przepisu poprzez wskazanie, iż łączna ilość energii elektrycznej
sprzedanej nabywcom końcćwm.. w danym mIesiącu powinna być: ujmowana w ewidencji za
miesiąc, w którym miata rniejs.. co taka sprzedaż (decyduje data sprzeda*y)

W związku z powyższym Spółka propon uje następijące brzmienie 3 rozporządzeńia:

„S 3- W ewidencji Uaściowej energii e(eklrycznej, o której mowa w art. 138k ust I pkź I ustawy. doś4
energii elekt,ycznej. o której mowa w art. 1381i ust. 5 pkt 2 ustawy, wynikająca z kMur ujmowana jest
W ewidencji ze miesiąc, w którym, zgodnie z fakturą, miała miejsce sprzedaż energii eIStycznej;

ej? ęgpbpii4ązJprkaywpMe raportÓąpodsurnowań

Zgodnie z 7 projektu podmiot prowadzący ewidencję przekazuje na żądanie właściwego naczelnika
urzedu celnego raport z zamkrnęc i miesięcznych podsumowan ewidencji za wskazane miesiące
W terminIe 14 dni od dnia doręczenie żądania. O Ile kierunek zmiany wskazanej regulacji, któ przewiduje
obowiązek przekazania stosownego raportu z zamkn:ęc i miesięcznych podsurnowan ewidencji jedynie na
żądanie uprawnionych organów wydaje się być słuszny. o tyle sama regulacja Y projektu jest niezbyt
precyżyjna. gdyż jej literalne odczytanie może prowadzić do wniosku, że omawiany obowiązók dotyczy
zarÓwno ewidencji prowadzonych w formie elektronicznej, jak i tych prowadzonych w formie papierowej.
Wprawdzie z uzasadnienia rozporządzenia wynika, że 7 znajduje zastosowanie jedynie do ewidencji
prowadzonych w formie elektronicznej, niemniej jednak samo brzmienie przepisu może budzić
wątpliwości, co do zakresu obowiązku.

Tym samym, zdaniem Spółki, należałoby zmodykować brzmienie komentowanego przepisu w sposób
następujący;

J T Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przekazuje na żądanie właściwego
naczelnika urzędu celnego raport z zamknięć s miesięcznych podsumowań ewideócji za wskazane
miesiące. w terminie 14 dni od dnia doręczenie żądanie.”
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przepisu.

Warto nadmienć, ze na gruncie obecnych regWacji eyidencje wyrobów węglowych prowadzone przez

pośredniczące podmioty węglowe oraz ewidencje wyrobów gazowych prowadzone przez pośredniczące

podmioty gazowe nie muszą spełniać powyższych wyrnogów Trudno zatem zrozumieć, dlaczego

W ewietle proponowanego brzmienia projektu rozszerza się wymogi formalne prowadzenia

ewidencji) skoro zasadniczym.. celem zmian w nh. p. ew... idzlanych1 tak jak i samej nowelizacji

ustawy o podatku akcyzowym, Z którego piedmiotowy projekt wynika, miało być uproszczenie

dotychczasowych obowiązkow ewidencyjnych i dokumentacyjnych Zaproponowane brzmteme

G projektu zdaje się stać w sprzeczności z dekiarowanymi celami, gdyz nalozy na szereg

przedsiębiorcow obowiazek dostosowania prowadzonych ewidencji do wymogów rozporzadzenia

co bedzie wiązac się z konecznoscia poniesienia przez nich dodatkowych nakładow ftnansowych Trudno

będzie to zrozumieć wziąwszy pod uwagę że proponowane zmiany w żaden spos6b nie przełożą się na.

poprawę bezpieczenetwa interesu fiskalnego Skarbu Panstwa ant takze nie wpłyna na efektywnosc

ewentualnych kontroli podatkowych ozy identyfikację nieprawidłowości w roztiozeniach podatkowych.

Mając na uwadze powyższe postuluje się dodanie w 9 projektu ust. 3 w następujqoym brzmieniu;

3 Ustępów I I .2 nie stosuje się w stosunku do ewidencji, o których mowa w art. 138i I 138) ustawy

g) Wpro
!!!!•
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RÓnocześnie, rn.. ając na uwadze kompleksowy charakter wprowadzanych projektem zmian, bez zgtędu

na ich ostateczny ksżtałt Spółka wnosi o wprowadzenie minimum. 6miesięcznego okresu przejŚciowego

pozwalającego na prowadzenie ewidencji w sposób dotychczasowy Czas ten niezbędny jest przede

wszystkim na dostosowanie przez przedsiębiorców systemów informatycznych do prowadzenia

dokumentacji na nowych zasadach, opracowanie procedur obiegu informacji a także właściwe

przeszkolenie pracownikow odpowiedzialnych za rozliczenia akcyzowe i prowadzenie ewidencji

Prowadzenie dokumentacji na nowych zasadach juz od I stycznia 2016 rokuj głÓwnIe z przyczyn

technicznych. może okazać się niestety dla wielu podmiotów gospodarczych niemożliwe przy tak daleko

idących zmianach w sposobie jej prowadzenia.

D zn4czota DOKUMNfl
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działatnosci
tobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść. „- Zgłoszenie zmiany danych” skreśla sic.
Niepotrzebne skreśłic.

Poucinnie:
I . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwagłędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formu!arza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formatnych poprzednego zgłoszenia ( 3 rozporzadzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz p ojektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1060)), w nowym
urzędowym formułarzu zgłoszenia nalezy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając równiez dane, które
zachowały swoją aktualność.

2 Część B rornutarza wypełnia się w p zypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz 4 sytuacji, gdy osoba fzyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie hedzie uczestniczyła osobiscie w tych pracach.

3, W części D formułarza, stosownie do okoliczności. uwzgtędnia sic dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działałności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
takze pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia łub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu nom atywnego łub projektu załoźen projektu ustawy.

4 Częsc Etormułarza wypełnia sie W przypadku uzupeiniena brakow formalnych kb zmiany danych
dotyczących wn esionego zgłoszenia




