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1. Nazwa/imię naz%ysko*

Imperial Tobaeco Polska S.A.
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**

Jankowice, ul. Przemysłowa 1, 62-080 Tarnowa Podgoe

______________________—

3. Adres do korespondencji i adres eniaii

Jnnkowice, uL Przemysłowa 1, 62-080 Tamowo Podgórne /
grazyna.sokolowsatpl.irnptob,com
B. WSKAZ NIE osóB IPRAWNIONYCH DO REPR1ZENTOWAMA POD%IIOTL WYMLENIONFGO W CZĘŚC!A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. rnię i nazwsko Adr

Grażyna Sokolawska — Prokurent,
Dyrektor ds. .Koomacyjnyeb i Prawnych

2 Wojciech Fedryna — Prokurent

3

4

5

C. opis ?OSTULOwIzGO RcZWIĄiPRWNEGO ZN W8KAZANI INTNRESU BĘDĄCEGOPRZ5DZOTEM OCERONY

Przedmiotem ochrony jest interes Spólki Imperial Tohacco Polska S.A., producenta i
sprzedawcy wyrobów tytoniowych. Projekt rozporządzenia lcźy w obszarze zainteresowań Spółki
Imperial Tobacco Polska S.A., będącej producentem i sprzedawcą wyrobów tytoniowych.
zobowiązanym do prowadzenia ewidencji i innych dokujneritacji dotyczących wyrobówakcyzowych. ponieważ zawiera on regulacje mające bezpośredni wpływ na działalność Spólki.
Spółka zgłasza do przedmiotowego projektu roz.porządzenia uwagę do par. 14. par.15 „ par. 16,par. 17, par. 18, par. 19 par.20, par,2 lpur.22, par.24 „ par.25. par.26, par.27 „ par.28. par.29 i par.3
ze względu na zbyt szczegółowy zakres danych, które powinny znaleźć się w ewidencjach
prowadzonych dla wyrobów akcyzowych.

Uzasadnienie
Przedmiotowe rozporządzenie zawierz szczegółowy zakres ewidencji obejmujący 35 stron tekstu,bez zalączników. Nie o było przedmiotem wieloletnich iykusii majacych na celu ograniczenie
pracochłonności operacji związanych z prowadzenia działalno,ci gospodarczej w zakresie
wyrobów akc) zowych. Wprowadzony” Dział Via., Ewidencje i inne dokumentacje” w niykuiachod 138a do 138r. w sposób zegóow\ określa uż zakres danych wymaanych przez
ustawodawcę. l)alaze wprowadzanie szczegóło\ „śc, o której mowa w art.13s, popez
rozszerzanie zakrcsu danych w prujekwwanym rozporzadzeniLl nic wymaganych przez ustawę.
jest naruszeniem .raad ustalonych przez Tryhwtał Konstucyny dla wdawanyh rnzaorzadzań
w zakresie podatków. Wg ł”rhunalu Koustytucjnegn rozporządzenia majt regulo%ać
.„echnczna” r”rie przcphu uswowego. 2 UIC r{yszerzać za res tcto przepisu u:ttwnegu.
T”n tac uiezjw” cspek został bardzo clabrz uwzrdedrdon aIcznkarh do „cz:r”ąOzcLda.Szczegtounć dw kyrh w stosunku do zapisów rstawy rtntala bardzo roi zcrz”na w



wiw nragraFó mzporzte.
:zeisy priektaego z>crzązenia uarius;ają przede ytirn art. 38p ustawy, tdry
wyrażnia p: Niedza. );t cidercj o k:óryci mowa w art. :a — 138 c i ui. I 38e. Ł38 ułogą

znstać wic iami a ccisae rzcpisów o rakoycści. Zakres .4idenci 1y

Przpis6”t o .aCn.mkOWC..Ci zaartyesI wozzaie 2 ustawy o raciuihc ości zatyioyrnyn
„.Proyadzerie csiąg rad rkow)ch. Zakres danyc za%”arty w ej ustaw owinien by
wystarczajacy da zapwnfeida cv le;ji rówież dla celów r li :ena w robów akcy:owycŁ.
Niestety rojek!owauym rozporządzeniu nie uwzglęcnioao tego zapisu .stawowcgo artL38p.
Wprowadzino za to pracoch rmy zakres danych, niewspómierny do korzyści z tego olynących.
Zaproponowane widenc1e zwiększają nakłady pracy w przedsiębiorstwach, nawet o 60 % w
stosunku do obecnego stanu, a zgodnie. Mając to na uwadze wnosimy o całkowite
przeredagowanie przepisów rozporzndzenia I trzmanie się wylącznie zapisów ustawy o
rachunkowości, poprzez odwołanie się do nich, a takze przepisów art. 138a 38 c i art. 138e-
1381 ustawy akcyzowej.
Obowiązki sporządzania w/w dokumentacji przewidziane w projekcie rozporządzenia byłyby
sprzeczny z celem jaki przyświecał wdrożeniu ustawy z dnia 24-07-2015 r. o zmiaiiie ustawy o
podatku akcyzowym (tzw. „ustawa deregałacyjna”). Z uzasadnienia do projektu ustawy ynikalo,
że jej celem „jest uproszczenie przepisów w zakresie podarku akcyzowego oraz zniesienie łub
ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą
podmiotów prowadzących dzialalność gospodarczą w zakresie wyrobó”. akcyzowych i
samochodów osobo”ch. Przedstawione rozwiąnia przyczynią się do ułatwienia
przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami
akcyzowymi. Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a
tym samym koszty wykonywanej działalności.” Tymczasem obowiązek sporządzania w/w
ewidencji spowoduje wiele zbędnych i czasochlounych czynności dla przedsiębiorców.

W zwiazku z powyższym Spółka wnosi o uwzględnienie zgłoszonych uwag.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I Aktualny odpis KRS
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy azupelnienia braków formalnych/zmiany danyeh**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z c.ęści Fpoprzednego zgłszenia)

F. OSOI3A SKLkDAJ;CA ZGLOSZ} NIE

Imię i naz”.) -—
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Wqjcieck Fedryna -Jtu wLy knj KzOD (

_____________________

HJezeI zgłoszenie nie lest składaie w trybie sd. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalnościlobbngowej w procesie stanoweni”a prawa treŚĆ: Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.„ Niepotrzebne skreflĆ.

Pouczanie;
1. Jezoti zgłoszenia ma na cełu u zgiędnienie zmian zastniałych po dacie wniesienia urzędowegoformularza zgłoszema (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności iobbingowejw procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia . 2011 r. w sprawie zgłoszana zainteresowaniapracami nad projektami aktów normattnych oraz projektami założe?l projektów ustaw Dz. Li. Nrpoz. ... ) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając

również dane, które zachowały swoją aktualność2. Część 8 formularza wypelna się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organlzacy1ncj orazw sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeńprojektu ustawy lub poektern aktu normatywnego, ne będzie uczestniczyła osobiście w tychpracach.
3. W części D formularza, stosownie do okoiicznaśc, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.7 ust. 5 ustawy z dnto 7 lipca 2005 r. o dzałalnośc, lcbbingowej w procesie stanowienia prawa,o takze pełnomocnictwa do wnsienia zgioszena lub do reprezentowania podmiotu w pracach nadprojektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.4. Częóć E formularza wypełnie się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danychdotyczących wniesionego zgłoszenie,
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