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ROZWIĄZANiAńNEGO,ZZ WSKAZitii±EM INTER2SIiSĘDĄCZGOPRZZD)COTEM OCHRONY

W związku z publikacją na stronach Rząd*wego Centrum Legislacji projektu z dnia 10 listopada 2015 r.rozporządzenia Ministra Finansów w sprawk ewidencj i i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowychi znaków akcyzy (J”rojek(). przcdsia% iam stanowisku PKN ORLEN S.A. wobec wspomnianego Projektu.Na wstępie zyracaniy uwagę. iż. Projekt tcn. ku zaskoczeniu calej branży paliwowej, wbrew treści ustny .z dnia 24lipca 20 I S r. o mijanie ustawy O podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (NoweIizaejC). oraz wbrewdotychczaowyin sygnalom ply nącym z Ministerstwa Finansów - naklada nowt obowiązki sprawozdawcze
oraz jtw w proponowanymtcrmiuie, tj do koń2Oi5j

Dokument ten niesie ze sobą tak istotne i niesygnalizowane wczcśnij obowiązki ewidencyjne. iż w ciągu tych kilkutytodni nie jest możliwe nawet c)5zacowzanie czasu oraz nakładów flnano%yych niezbędnych do wdrożenia nowychwymagań. względem ewidencji akcyzowych. Dla samego przybliżenia działań potrzebnych do wdrożenia takfundamentalnych zmian niezbędnajest szczegóIowa analiza każdego zapisu kilkodzicsięcio-strorńcowego dokumentuoraz konsultacje z szeregiem jednostek organizacyjnych w ramach Spólki jak i Grupy Kapitałowej ORLhN. Analizattkana%etprz% opt\ ni st s . in c hnłoztniaLh po inna npcprzs n t;mnie k łkat\ „odnL)łattco ttz niezaleznie



Od rr7edsta\1n1 ?astrz7cń weędcni treści Prnjcktu. pckjeny o pozostaenk do końca 201 6 rcko

przcpisów dotyczacych owideiiqji W dnychczasnw)m kszta!cie oraz werytikacje ceIotd i zakresu

zaproponowanych ntian arono przez podmioty gospodarcze jak precz MF. Konhxznc je othAąpicnk od

prqjoktoaoych zmian i podjęcie działań ceLem opracowania ZuiSÓW możliwych do spełnienia dla składów

podatkow y cit w których prow adzona jest produkcja łub rnagaznowanie paliw..

Wyrażamy nadzieję. że przedstawione uwagi i argumenty spotkają dę z akceptacją oraz iapobicgną wprowadzeniu do

porządku prawnego rcgulaoji destabilizujących funkcjonowanie branży paliwowej.

UWAC1 PKN OKLEN SA DO PROJEKTI.J Z DNIA 10 UStOPADA 2015 R. ROZPORZĄDZENIA

7liN1STRA FINANSÓW W SPRAWIE EWIDENCJI t INNYCIi DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCH

WYROBÓW AKCYZOWYCH I ZNAKÓW AKCYZY

1 Ł..;wAcAgęg)ja1%, DOflCZĄCA LUB O.

CZASIE TERMflU WEJŚCIA W ŻYC.l.E PROJEKTU

Będąc największym podatnikiem podatku akcyzowego w PoIsce PKN ORLEN SA prowadzi na terenie całego krąju

kilkanaście składów podatkowych. w których wyroby akcyzowe (głównie paliwa), są zarówno produkowane jak i.

magazynowane (przy czym na chwilę ębecną ma miejsce jedynie magazynowanie wynikąjące z organizaęi obrotu

wyrobami akcyzowymi, gdzie okres takiego magazynowania trwa, co do zasady. ok kilku dni ) na najszerszą w kraju

skalę+ Jako największy producent i magasynąjący paliwa, PKN ORLEN SA. oczekiwał na wprowadzenie do

roociacji akcyzowych nowych mechanizmów. które z jednej strony rniąly usprawnić obrót puliwami i

hmkqjonowanic składów podatkowych - przy jednoczesnym uszczelnieniu rynku paliw i redukcji szarej strel}y

produktów naftowych

Analiza przedstawionego przez Ntiriistra Finansów do konsultacji. projektu wskazqje że powyższych celów ni.e

realizuje, a przy tym „ wbrew wcześniejszym założeniom nowelizacji nakładu na lęgalnic działających producentów

i magazynąjącycli produkty natowc nicsygnalizowane przez niemal dwa lata konsultacji społecznych obowiązki, w

praktyce niemożliwe do spełnienia w wyznaczonym terminie.

Projekt całkowicie abstrahąje od zasad funkcjonowania składów podatkowych. w których prowadzonajest produkcja

lub magazynowanie paliw i innych produktów naftowych. a według któręj prowadzone były dotychczas wseystkie

ewidencje i obowiązki sprawozdawcze na potrzeby zarówno akcyzy, ale również pozostałych obszarów

regulowanych (m.in. rozliczmiia zapasów obowiązkowych. spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego i

Redukcyjnego itp. L W składach paliwowych bawieni zarówno produkcja jak i magazynowanie odnosi się do

wyrobów akcyzowych oznaczonych co do rodzaju (nie w opakowaniach) bez odrębnego oznaczania

poszczególnych partii danego wyrobu. Fym samym w składach tych od zawsze operatorzy mieli możliwość

każdoczesnego ustalenia stanu zapasów poszczególnych wyrobów nie rozróżniąjącjako odrębnych poszaególnych

partii produkcyjnych (inaczęj niż np. u producentów papierosów ci.y napojów alkoholowych - gdzie stosowanie

idcrttyfikowalnych opakowań jednostkowych umożliwia „śledzcnie poszczególnych sztuk lub partii produkcyj nych

danego wyrobu).

Wprowadzenie takiej funkcjonalności do stosowanych systemów pomijąjac bezcelowość takiego

d;. iałania. wymaga ogromnych nakładów zarówno linansowych (np. koszt dostosowania programów FRP pełniących

ąinkeję ewidcnqji akcyzowych wstępnic szacowany może być na kilka milionów złotych) jak również

administracyjnych i rccbnoloąicznycb, Z kolei bez takich nakładów wstcniy stosowano w podmiotach z grupy
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\Ą źgiCdCtfl J iuśdowy”nf” ź i egiInit IMOdtLko%yafl)ch i niagaźy flG%4uflyC.11 f)911 W )

iw zniazku z rwY”szYm I”N postulujy O odst:picriie %Iinistentwo Firiunsów od wprowadzania tego
nidzijti tiIon lązków lub o wnwczenie okresu dla OCCUY niożliwośd I ceIonoci W prO44UdZefli2
projektowanych zmian w stosunku do architektury obecnych ewidencji. \% octuic PKN ORLEN, aby w ogóle
rotważać techniczną możliwość speirilenia apków Projektu — okres 12k1 nie powinien być krótszy niż koniec
2016 r.

()kres ten poninien zostać wykorzystany do ponownego rozważenia zasadności i celowoŚci wprowadzania
tego rodzaju obon kjrków, a jeduoczesnie do wy elimino%430hi %pośród dodatkowo nakładanych obowiązków
ich wewnętrznych niespójności i sprzeczności z zaloźeniarni Nowelizacji mającej charakter ustawy
deregulacyj nej.

Jedrioczesnie na potrzeby prz35złyth prac nad treścią kuiiultowanego Prqjcktu, ponizej P.KN ORLEN S.A.
prezcntuje nąh%aLniqszc ąiwai %skaz4jącc na %kady I sprzcczności w przedstawionych przez MF propozyLjach
przepiknii. Lt: W ŁgLdtL nJ /nacIL%ńC omuwwnych rLttlaLi 14N ORLE\ zwrrza się e pcltm uby zgLJnie Z
tittyhZan\\a przik.ty ka \ I n i4ertwo R naniów po zcbnLri i u ti;g do Protktu. ź.nrg:wi tow ŁdLL kan riwJ.
UlLt)(ItHLt1IOW IJfllU/I1V. L 1 K W/I(LIL \4 flkf ud,; iłu pn/t.roln\m ttntcrt %dfl% u pudinwtont

2. lWMU SM JECÓLOWE

2. I. %4.1Ęfl%.Iflętr4tJ ..Ąięs.p4j”tĘgĘ. nr(sp)n.Mwąnych
%45 IłIOi zbędnych inforrnji

W piert% scj kołcjnc”ści pragniemy zwrocić ttagę. iż Zapropuno%% ane brzmienie Projektu pro\td2a niepotrzebne
O\4 ichinie zaronno sam cli eżęei konstrukc)jrl) eb cn iderieji ymagtn od operatoroh kIotht% podntLo%yth ak

btdnt dublon int pi.ow odz%ut.rt łLdl9at%tb tc. xiin zrino ... ronrLh t/t* 3 LI) L idtnt t)ohLz) to
tróyno pozczegoln)Lh cźęei cu ideneji %%yrnaganej od prn%IJząceh składy podatko\e (okreiianych \ 14
jako .t,drębne czyści ewidcncji ) iąk i porniedzy pt)zezn4c)lnymi zestawieniami danych 4 raniach danej części
cv, ulcncjL

Tytidem PrYkI ado praniemy kazsć, iż:

W pr(nLiJzcnic do kładn pod;ItkoweLo .iłniktn%cgo W rinnch nabycia %cV rILttrz%spoIr1oto%cJn
na rccr flflCt!t) iodniic( u n iz rcr;It r k ndn poklnthA )4 C) będzie t,, jlqLIlfl Ifl”2 z I „ tu hi tti ircj
Lź% rnciścL y pro\%adzcnia tio :kladu) - uete Ll%)Cfl Lńzn3cb c/ęści1Ji C% idcocji. a wice:

k. „Ci C\ ijt )t” i JoL c/occi L h(jLt dAt :oktn /t ;Pjt[L c iż pn ą d;rć; :nt Lc.r?;ot /)fl/fl iż
4JIL<t.7V ? ( 4 pk t I oraz Od(Kfl% edOlo I 5 k.t I tkojt ktO L oto cdtIcec”nie

. c./ct:i \\ idcocji doi> czat ej % /„J/IIt :/nrA to 1, nr;anu onch .:LJIL;c:1uA U ilt J (n
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!?]„(* 14p!S9craiodpo4%iednio 23 Pnjcktu)

jĘ;t to LbJfle I flK)Żt1 prtn%adzić do lksnych rńeporoturnkń i duLikwmi.. la zapisów nideiqj akcyzowych.

W Po(tecw% U\4ai Joti.za wąkszosu „ząi LwRlultjt %\ ram ch kt )r3ch ProjtkL nriidui.. OhO% wiek

WRIflW Ulu rowirńtJcio tiuh S9flflh Lź\flflO%C W rozny.h sLtiw1eru tth dIn)ch \ odnitiuuu do

najbardziej pgdstawowej czyflflo%Ci realizowanej W s.kłada.. ch podatkowych. tj. produkcji. wyrobów

akcyzowych . W świetle Pw jektu produkcja taka powinna zostac ujęta źarówno:

— i ;ctaw;uiiu ci mych dot\L/a\ Lb y)rObo% akty?ow%ch u %pIOchłAoltafl)ch ;t

podatitowym (* 5 pkt4 lit. a) Projektu). ale również

.—... W eestawien.. in danych dotycncych wyrobów akcyzowych „ :.. :;ży2yeh dv wyprodukowcada W

%Aład::c potlalkcn4;;n ztitiidi t i; r)bon (4 I „ pkt 3 lit a) Prcitktu) a potcncjałnic O%%tHCZ

— W it iw icinu darwch dott czacych w robow Ikcyzo%%ch n:agtci mm ani ch it

ffl)hJIk(I4 13,1 ( I pkt ) lit ci) Projktti) a byc mon rownicz % dalszych poz\cjach

\oaIoglLzna %ytu leja dot\ce% 16 pkt 2 ktory przewiduje rownolclc ujmow wie tlou w)roho%% tkt37owych

%yprnduko\4 innh w %kładnc z w%roho%4 tzaplacoria akc\zj — podczas gd> inturmatja I z w nik n.h4dsit ju; z I

pkt 4 Projektu itp Podobnit z I 7 pkt 2 lit ij cz tcz t li pkt 3 i natepTi3rnI dot%cząc%rnI Lnłormacp o

produkowo.oych Wyrobach akcyzowch,

l”otuIujeniy yypro%%ldztwe tronu iJpL%4flid IL%ch tąiojrio. i rticpol%ldanIc z tpiow n ramach tcl arnq twidtncji

\\ 6ititJOlOO%tI Lałko%%icIt nItcclo\4t. \ndajc n. tworzcriw uJ;hinch tą%L1 ILdoel ewideticit %kladu

podatkowego. a tym bardziej dzkleniejej na „:zcsicayńeJziu dan)cąi

POW\/%A., IiTIi”Ul\ niSO%% 1J tkiele p%t”m „o do lunkLlonow tul t t %4)alądU prowadJon)Lh c idcntp w

elektronicznej (in.ka hmkcjonqje:w PKN C)R.LEN). tj chociżhy

e czy •niałahy to być jedna ewidencja w pod;lale ia odrębne części i z...estawienia? Jeśli taĘ wówczas

aIiahz$ Projtktu t4 k%ztałuc praS tzarnm do kon%ultacp pozwala na w%kazan:e iz %polka h%hby

zahowi$zana do prowadzenia:

— kilku rodzipw t%\id,nLJt (tj t%identąe w%ka;ant \4 Projekut. ale rona.z t%4dent)1 enerii

elektrycznej, ewidencji wyrobów gazowych). gd;

„-„ sonia tylko ewidencja składu podatkowego: sk..łada1ihy się:

* ośmiu odrębnych .oh.szen.. ych cięści

I ; kilkudelesąLw odrhnsch ;tsta%iLa %4Lliod/SLsLh w %khd posicieyolincb „ęsc;

— udnc rozbici t t doc hslshs pro%%ldzone odrchnie dki k2zdLko kilkunastu klados podatkowyLh

Spólki.

flhc.:n modU (cwidtncia ujeta 1N rorp Ml 7 dan 23 lutego 2009 r ą s 4ladow podatkowoJi) idtduw nin.

h ird.ntt odpow iad istotit tssidtnLlonos% inia zdr;tn gopodartnch ( s cr nn OSL i tcchnn.zns .h) przcs du11L p u

tWidCnLjt. %V ktnrcj kdzdnra;osoi tdnokrotnie ujninw inc s i po%sczuzolrn. zdarzcnia „ospodarcn. cis nnou

techniczne.
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2L oncntdokonąwaniawisówjdenc

Dotychczas prrtpiy akcyzowe prz%dywaiy dokonywanie wpisó do widenqji ukcyzowych. co do zasrdy
bezpośrednk po dokonaniu damj czynności, nie późnioj jednak niż do końca koWjncgo dnia roboczego (np. S ust. 2
obecnie ohowiązujacego rozporzqdzcnia MF z dnht 16 %rzĆsnia 2013 r. w sprawio ewidentji wyrohów ak3zooiych
zyo1nionych z ukcyzy).
Zgodnie t Prąjektem taka możliwość jest eliminowana. co może powodować istotne praktyczne trudności orazgenerować wysokic koszty w szczogólności dla podmiotów dokonujących zużyć wyrobów akcyzowych.
Postuląjemy pozostawienie mechanizmu, zgodnie z którym wpisy do ewidcocji akcyzówych. podobnie jak
dotychczas powinny byd dokonywane nie później niż do końca następnego dnia roboczego

2.3 Zakreswyrobów zwolnionych akęyzy ujmowanych wjdpnejiskIs4upp$t.kowego

Zgodnie z 14 pkt 4 oraz 18 odwetują się do konieczności ujmowania w ewidencji składu podatkowego wyrobówakcyzowych zwolnionych z akcyzy innych niż zwolnione ze względu na przeznaczenie.
Zapis w” takim brzmieniu jest nieprecyzyjny i nicże sugerować konieczność dublowania innych rodzajów ewidencji.
Kategoria wyrohw akcyzowych które rnoą korzystać z różnego rodzaju zwolnień akcyzowych jest bardzo szerokai odnosi się ntin. również do:

* energii elektrycznej.

4 wyrobów węglowych.

.... . . S wyrobów gazowych.
.„

.. •: .
.

.
: • które to wyroby i tak obowiązkowe są ewidencjonowane iy odrębnych ewidencjach dedykowanych poszczególnymwyrobom (odpowiednio art. 138h. art. 138i oraz art 138j znowelizowanej ustawy). Skoro zatem do prowadzeniapozostałych ewidencji będą zobowiązani również operatorzy składów podatkowych. niecelowe wydąje się ponowneujmowanie tych wyrobów i duWowanie całych ewideniji t przypadku ewidencji z art. I 38a.

Postulujemy zatem doprecyzowanie * 14 pkt 4 oraz 13 Projektu. tak by przewidywaly one obowiązek qjrnowania wewidencji składu podatkowego yIp;e wnchów akęzowyfl zwolnionyebzflęyzy dipóflęnjjjfljpęwadzona ąęlpt.. y1ęndąłkiĘęyzoyą
Podobnie doprecyzowania wymaga wyłączenie z zakresu obowiązku ewidencjonowania alkoholu etyiowegocalkowicie każonego (zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy) . ponieważ zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy idotychczas nie było wątpliwości. iż skażenie całkowite alkoholu wyłącza również obowiązek jego ewidencjonowaniai szczegolowego rozliczania ilościowego.

24, Q4SwaIsi! odrlnego Q%ęąią %y itii...yMąht. poclatkoeo .„ zfl1wieó$iptyęzaycl1
Myn.b.

Zbędne wydaje się być wyodrębnianie z ogólnej ewidencji składu podatkowego zestawień danych dotyczącychwyrobów akcyzowych przeładowywanych w tych składach — np. I 5 ust. 2 Projektu, Wszelkie informacje niezbędnedla ustalenia zarówno stanu ilościoweco wyrobów znajdujących się w składachjak i n prowadzenia i wyprowadzeniatych wyrobów ze składu powinny wynikać z ogólnej części tej ewidencji. Proponowane przez MF wyodrębnienie macharakter sztuczny i bezcelowo powiela zarówno ilość prowadzonej dokunientacji jak i stopień skomplikowania
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pro adzon) ch zapisów.

PotuI iąciny \%3kreśknk ztszawhń dotycią3ch pr21adunk)w wy robów ukcyżowych w skhdach podatkowych

2 9dst;piuiw od odręhrngo u;nypjnt i njjgąnnoiiiriia ywbow ajhwnj4nciskIj4u

Pcdohnij tk 4 prypaJku przdidtrnku ibedrw i mLpotrzebnI. komplihqjqu. z$%ady prowadttni tudnjt Inłoby

odn,hnt UJfl\4 łflh 7LtnuLn dtnch wbuw akt,iownh mainz\nowln\Lh W 4ładaLh podatknyy%Lh

Wszelkie niezbędrwdiąceiów nadzora Iwntroli intbrmaqjewynikać będą .z inthrmacji. o wyrobach wprowadzonych

oraz %4\ O%\ adzonch a %kłddu podatko%%t60cn tz o tnntth e ąkszerutJi i zInmtI%bnIah Rh %lano\ą podzas

gdy ujmowanie infórmacji takkh jak numery c—tU) czy dokunleató%y hąndłowych jest w praktyce nimo2Jiwe. w

odniesieniu do wyrobów magazynowanych;

2 6 Iestawienia ąjjgj4nrobow 1IIz)Wafl4th i

Obecne hrrni;tna prztplso%% Projektu dot\c7ae yy mhow aktyioyth zuzpt uI\Lh w ąladaJi podatho\nth moze

ugcroi W T mttncja \tlnI%ttntw i I lnan%uw Into rnlozcnic oboą1 uku preczyntgo prnporzadko%%%%ama

w)roho\% tkczo%4)th zuz%%an4ch w prottach produkcyjinch wzIęckm wrohca% akcy zoych produkcn4arnchl

I\Lh %%\rnho%4 — np * I i pkt PrULktU

I)ot\thc”a% W \8t1rcnpcc In In ilosciow* UO%% an a. n rohow tkc% 74n% ch zon 4 na> L h oraz % y har7aa% Lb

składach podatkcwych.

Prin1tn rodkrL11t h( prnp J1aa bnfl/\ phwo\LJ KWIUZdWC łt)%L1*1flt jct Ld\n\n1 moibw rn do

zaaosowatda rozwiązaniem. W smzegó!ności obecnie nie ma możliwości: technicznych d!ą określania L $iedzcnif

po1ctgoIn%th panu pIOdUkL4JtflLh %4\r()bot% ktyiow yth Innymi dow — mozliwe e%t prz%kłachn%o okrt%ILnlc

U / knnkrttrn.j ilosu (np 100 htrow połproduktu %kład”tyjt)Lh o i d4och yrar, bi) Istn)w 40 lltro\4 Iazdi

powzilo ettLie 1O hwo%% ott)%4ych %4yrobow W prOpOrLJl śi bmw do 20 litmw) ut- tt nMomtast mozln4t

%%9kazatnt jam ilow dane; zar7t poiprodaktu in ilizh ą d mej partu Joto%%yth %\ robot)

n;etIe po\4wztgo nitr tsadrnm Jtt 1% nźy ounu. prowadztna. odrhrnch ItMfl4Itfl dla %)rOho% /Uflt\ch

do produkcji i zestawień wyrobów wyprodukowanyc.[t.

Potulu[tm% dnprctyzn% ma. brLmłLnl po%zLztL,olnytJl i IStfl4 o ZUZ)I ich 4yrohoW aLiowych I ik h% mc

h3ło wąipliwąnci iz rozlIc?antc 1Ioc1o\c pcłnIcL w%n1kaJcc T fZL1%tX4% %4\iii4OI4

2 „ Ittiiienrn danchjjęhow ikc%zanjyh3prawadnnth ze kl idu podatkowegg

(itc fl Prijckcie hrzmitnit t7tfl%O%4 dflt%LL It%ch W 41nhn4 ikcwt)wcłi \% praw dzzrncli ze %khdu

podatkowc6n (* I q pkt 6 Projcktu) suruj. iz odami %U on %1ął3ctnie do wprow dien ieiltzow ln%eh y nnnLh

pmccdur% lawkA;cnla poboru akcyz) (poflhllając %\3roh\ %%yproadzonc pontą protsdLln 7 raźliczcnitm kc%ły

lub w Z;%y()lfliCfliu Z akcyzy).

Takie podejście negowałoby sens 1 możliwość sprawowaMa kontroli nad kładami podatkowymi. Zasadne .%%:ydajt sę

doprLct7nanłt hrtniitiii i p%7c/c2ltflcli pr%tpi%\4 odnnsi ni.h u. do z i id uunnania WJ%<tktLh

wyj)roWad.zeń ze skiadów podatkowych.
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Prcjekt ratiJ%e Odrębrk wstawknie danych dla yrobdyy akcyzowych z zapkwonq akcyza zyracanych w \ynku
reklarnacj * I 6 pM 3% Brak jc jakichkoh4 kk pei\yodw dh odrebI1tgŁ) traktci%yania takich rhów od po7t)staych
wymhów Z eapłacona akcyza. a dodatko\%o koniccmcść klasytikowaniu takich \%prowidzcń już na narncnt ich
dokonywania nicże powodować praktyczne trudności dla oparatorów składów podatkowych (i np. konieczność
częstych korekt ewidencji).

3, POZOSTALE UWAGI

3.1.
końcowych

Zgodnie z 3 Pro)ektu. w ewidencji ilościowcj energii clektryczncj [.. .J, ilość energii elektrycznej. o której mowa w
art. 138h ust 5 pkt 2 ustawy. wynikająca z faktur, cjmowana jest zgodnie z datą sprzedaży wykazaną na. fakturze.
W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, postulujemy powtórzenie dotychczasowego brzmienia 2 ust. 2
pkt I rozporządzenia ME z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrytznej, zgodnie z któryni
ujmowanie ilości sprzedawanej energii elektrycznej dotyczy ..łącznc” jej ilości za dany okres rozliczeniowy (a nie
pozczegóinych ilości wynikających z Maur).
Wystarcząjące dla usunięcia tej wątpliwości jest „przywróceniC referencji do katcgorii .Jęcznęj ilości” tcjżc energii.

3.2.

.

:•. • •.

:.. poszczególnych jednostkach redakcyjnych Projektu znajdują się odwolania do danych. .podmiotu. dn Asńrego ..;„::
itytoky akcy:owe :ustały dostca-en)Pw . W poprzednich werjach ewidencji odnoszono się do „4uych
ktcfl(Y/ikzIC2jfljYh OdbiOrcy „ co było o tyle bardziej czytelne. że nie było wątpliwości. iż stosownych wpisów należy
dokonywać już na moment wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego (tryb dokonany „ dosiare:one
sugeruje, źe może chodzić o moment dopiero po zakończeniu przemieszczenia) oraz, że na dokonany wpis nie ma
wpływu ewentualna zmiana miqjsca przeznaczenia przemieszczanego wyrobu.
Ponadto ilości wyrobów wysłanych nie będą spójne z ilościanii wyrobów dostarczonych (ubytki transportowe). co
dodntkowo skomplikuje prowadzenie ewidencji
\Vskazane byłoby pozostanie przy wcześniej szym brzmieniu regulacji.

3,3, jJrnwauieinfirm.. nęji O .dostarezeniuwyrohów stawkę,flcyy

Podobne uwagi należy odnieść do 20 pkt 4 lit. d), gdzie przewiduje się ujmowania w ewidencji składu informacji,
czy wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy zostały „. dawgzrc:one na tenloriurn knqu, d(Lmrcone
%t”eWflcjlrfltWpóIflotouo. LtV ekypotiowane „ Posłużenie się trybem dokonanym sugeruje. że operator składu ma bądź
zwlekać z wpisem do momentu zakończeniaprzernieszezenin bądź dodatkowo modylikować wcześnięjsze wpisy po
takim przemieszczeniu.
Z przepisu 5 pkt I %%ynika tymczasem4 że zaniknięcie dokumentacji za dany miesiąc kalendarzowy powinno
następować w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca. którego dotyczy dokumentacja.



. Ą3WSk!ą yjjbów

!flflL1 I PrOjektQUa%%C% tnto ah, y WItkTb. ( I pkt I Ptoit.ktu) ujniu j( odrJnit %%\proad/enta źt 4laJu

podatkowego wyrobów akcyzowych, dokonywane przez ich właściciela /.. ;maiizy.tych przepisów wynika. że chodzi

O w\pr(n%adrLnla dokorn%%arw na pxht nte tż :noILn;a t/)It)1tacI :rzu i yict y4pro\4adzcnt i poza

procedurą iaw tzenia poboru aL\ 7% W tr3hą art I ut utaw,

P oponujemy dopreL%zonaatc brzrntetita I I pkt Projtktu ponttwiz 40 OhtLtfl %LrsJa ucruje z dioda o

kanic w%prowadzentL %%yrohow Z adn ikrn itb nłauueIa (gdzie pojnos sy4erno%4a ktania do ujrncnant

\y/\tkIch \43pro%%adan dokonnnnych t r tniath procedun zasznta poboru kL\I3 ttdnoItu jako

dokonyy inyth prztz opcratora na ktorn potzywaja WSłyStkk. obowi jzlu zwiazane z takim wi prowaditnttm

Proponueniy doprttyzowa. hrzmitnie po%%)natgo zpsu dla timknaci t %%atpln4o\u

3 5 Qlstpj,ęjęd ujann wjjntpjI U skłdjJeklaraeipJ 1gw4th

\% Projckue pozo%t niono przLptsy odnoszau. do wpisania do twoduicjt dat %kladm%ch doki ir ttji

dktyzoiych (rn ta * I 9 pkt 8) Jtt to przepis calkowtue zbędn% J tko ze tortom %kład inia dcklaracji \4yriika

bezpo%rtdrno z Oi%O%% pra t a a lasrnt oqany may wi4_dz na tLmat ttrmino4 jet zlotowa przez podatmko% z

odrębnych źródeł.

.Po:tułuje*fl1) wykreślenie tebki OboWiąZkU+

3 6 jjjjępI ujjjpjjpjjj tdujj wjj4 ake%zowx4JJQIIct1rh zero4jn4 ac3zjJt

tlkflL!4 która h]lnłn E ticzna w pp idku yr?m!aYLflI n lupp$ow3sh

i”ropozycja • dĘ aby ttjmować:w ewidencjach wyrobów akcyzowych opodatkowanych zcmwą stawką akcyzy k%4ot

pod itku klore b%hh% nak$ne gdiw wyrobi te 705ta13 prztzn cznne do telow n pdo%%%th lub opa1oy\eh jest

L łkou icie zbtdne (i ilottn wja ta t4%atk i %%prost / praprow pra%%a) a dodltko%4o przt4%iduH. konicczno

dublowima anaIotcznyeh zaptso %koro bonitm odnosi ona do tcoret%śentuo przeznaztnta na om cele

kndorazo%o będzie urn ozn tc”ał i konusznoe wpiwmia doch dodatkrn)th dirnth przy nitmil kud%m

wpisie;

t3czzasndno%L I ik;c,o załuebu dot Lfl pr;%kl tdo%% 7Ufl% nt i tuli nisnzcnia nyrobo% upodatk*nyrnyth zerowa

statka akL%n kicdt muno rItcflcI1t7O%4at1fl c I tkicj pr”eshnkt (w morfltnLlc zuz%cta lub msn.zcma łL%t Ć%%fl

zc mc do%zło do tnpedo%ego am oplQnctĄo prztzn .2tflta %nroho) t mimo to PrijSt przt iduic oho% tank

wptwanta ztuLznyth 1ielkuLt Podohni wich dot%tz% ł 2(1 adne taki obowi ytk n kłWa ae n i %%\rołn tuz

znuciout a tuL puttu tLLOik. do %%iadom3Lh celcn tnfl%h Olz n9pcdo%t i np 1lO%L

Postulujs_un %%krcsleni z pio%% o tS)%\ illit! takwh k%4ot do po;cicgtilt14ch ponyi c%%idcnCjl top 19 * 20 pkt

4 lit. g) Projektu i kolejne).

3 7 Qjjipieme enidencjtwh flI}CZ4fl tiiyjfefliaJ%jjQbtfl4 aknztm3fl

\4J zakre:ie.. W jakim niszczenie wyrobów akcyzowych jest dokumentowane odrębnyni protokolarni — obowiązek

ujmowania c\4tdenLjt %zLzccoło\4yLh dan%ch nt temit inico proccti nozcani (np jco prz%Lz%n) j.%t

_i!r cFmtmnclt un\ch „houa;koyy Potulujtm%odt4ptemc od l.hO ohowiwku

B
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W eJnksieniu dn \\3rubdw akcy zowych z żap1acna akcyia . 16 pkt I „it. d)) Prujkt przewiduje obowktzck4mo\yaii fa „ i116)fl1k4Ł11. tt) tt:1.Tc)bj” czkcrznuy :osiah y)r(Jwczdrone do s4”h(u podarknit;go .rih 1npn7ńIkowanek1adzie „ [)ntychcns XIV sta!o na stanowisku, iż nie jest możli%4e zakończenie procedury zawieszenia poboruakcyzy bez fizycznego wyprowadzen..la wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego. a zatem każdy wyrób zakcyzą flt5htCO11ą musiał zostać wprowadzony do składu podatkowego z zewnątrz.
Tym samym wprowadzanie takiej inłbrmacj i jest całkowicie niecelowe za każdym razem będzie ona brzmiała„wprowadznny do składu”), jako ujmowanie wpisów bez żadnej skmtości intbrmacyjnej. Postulujemy odstąpienie odtego obowiązku.

Podobne uwagi należy podnieść w odniesieniu dn wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy — dla zaistnieniatakiego statusu powinny one fizycznie zostać wyjęte z procedury zawieszenia poboru akcy”, a zatem wprowadzonedo składu podatkowego (* 17 pkt 4 lit cł Projektu). oraz do wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy (np.20 pkt 3 lit. d)).

SS. wyrobhyzwolninunh Z jitSnn wyprpwadząnyś;ę

Zasadnejest doprecyzowanie * I I pkt 5 Projektu dotyczącego wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzyze względu na przeznaczenie i wyprowadzanych ze składu pQdatkowegn, tak aby było jasne, że odnosi się dowyłącznie do wyrobów. które były oFjęte zwołnicniem jeszcze przed ich wyprowadzeniem ze składu,\) odmiennej sytuaLJ %zĘsLto%o W ;ntormacje dubkznały by wpny o wyrobich znajdują>ch się W procedunezaweszenta poboru akL3z ktore %ta%%ał% się zwolmom z ikcyzy na moment tth s4ypro\sadnmał ujmonne hdą\%r : •
ewidencji prowadzonq na podstawie * 15 Projektu. Podobne uwagi dotyczą również 17 pkt 6 oraz pkt 7 Projektu.

3.iO tgrjica zu rn iflęjj...m1eisca zbgąąjąi w.sadziepqdMkowym.

W przypadko części ewidencji dotyczącęj wyrob6w energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednymzbiorniku Prqjekt przewiduje obowiązek wskazywania oznaczenia zbiornika. jego pqjemnoci i określenia miejscazbiornika W skladzie podatkowym.
Niezrozumiałym jest wprowadzenie obowiązku wskazywania w zestawieniach miejsca w składzie podatkowym. Wktórym znajduje się zbiornik. Samo wskazanie takiego ohowiązku bez uszczegółowienia poprzezjakie parametry tomiejsce należy określić. nasuwa wątpliwości interpretacyjne.
Niezasadnym jest również wskazywanie w zestawieniach pojemności zbiorników.
Zarówno pojemności zbiorników jak i miejsca. w któieh się one znajdują odzwierciedlone są w aktachwerytikaeyjnych i powtarzanie tych informacji 4V różnych zestawieniach wi naszej oceniejest bezcelowe.

W śWietle powyższego proponujemy zrezygnować z ww. obowiązków.
Wyżej przedstawiony postulat zmian dotyczy: 2 I ust I pkt a i h. 2 I ust 2 pkt a i h. * 21 ust 3 pkt a i b * 2 i ust 4 pktaih 29ust6pkt I i 2 Projektu
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.ĘoJMe i brzmeiiem • S i.kqj.ktu, podmiot pro%yadzcy dokumentację jest zobowiuzany do jj imknieta i

miesięcznego podsumowania. w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia tniesiqca. którego dotyczy

dokwiwnt:acja.

Zwracamy 0%..yagę, iż z uyagi na. złożonuść i. wicin..rodność procesów produkcji paliw w przypadku ich wytwarzania iy

proLc%e przer )hU ropy naflo%tj łbi1an%oy inie ; z imkoleLit. t41denLj produLyjnflh jts[ procstrn <z oochłonn\ un

I oboizk W zkrcst rtallzaLjl tuh zad un okrtsloinch ttrnnnach %4\nik1 i zirono z potrzeb bLznLsow\Lh j

I nrnch przeptso pn nych (np przcpi raLhunkoye obo%4 nikt puh1kitp %pra\4oldln)

()hotu izek prntytdźenia ę%udLn1 wrobon odtrwaniu do prn4adłon%Lh przez p(drt11ot\ go<pod tr.zt edtnct

rdLhunkoW%ch (%4 hni rna$az\not4ch) jct % n nżcj nctn;e nititsadnym i po%tutu;cnn O u%dlu/cnIe ( kre%u na

zaniknięcie I podsumówanic ewidencji w tcrrninió do lOdni od ostatniego dnia. iniesiąca. którea dókurnenttiqia

Jotyczy

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

2 Pełnomocnictwo

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

(podać datę z częsci F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKłADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

Piotr Szpakowski 19 11.2015 r. .

A.?

Dyrektor Biura Zarządzania „

N

Ryzykiem Regulacyjnym „

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH 1EZNAN .

;%
?„< on\t5em (eątJ.y%ihYU

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia % . „ -
t

%ck SzikWtRt

(podpis)

7 sŁ 6twy 3ra” .

flteIsę.

. rt”trn skMt

%;uC

t.ieM glnee (4 M aW :rn d%t11yO o dt wnp%Iq LrĘoflo „r m gkze3 nt 7 j;* ;y3 r o

2%?1Dg j)3$ 3Urt-w;e pa* h ;Ęg;*1 fl: frn• th no $Cfl?$ a 3 rjie \ :(tfltt> dni .2 xm Ci1 y „gzr

(3Ptt(flOwatha pryam nad Frą.t4trw kt6w or jrQ kt?U ahkr pretow uUw D U tir 181. „ct 1DS). W 3Wyfl 4 ędcwyrn frrti.rni tttrn a

.€4 „4? 3$%% nt ntry< xtr:c twzi#• aa”e, 1tt- c Wfl atr*

L tz.5 3 rnra wqptm ę w pr;dku It$zkma .iOV t() nn-\rk )rgza cłac w flTUKJ .yntM z ts” ?tk pwsrn tci

cebtrr zły ęrcxt U tawy h$: aktu ue Ł>qtŁe unstnuO,s >wbr w td

3% W tz .>4c<n-uear2z tzzi a t dt -„tmtą. ir(J roe w fl Lst t taw ta p 2ćC$ r a h rc ob:rgoąj t

nowwua rwt atŁ2e ptrarcn.t*ą :W yosia 3b w rprinntawĄna zcdmtu vi pranrh i d tektprn akt; rrrniflywnegz tn p zktu Io: pr.ekn ątawy

4 (•Lwc E W flW%1 wErmfrh bm>y I ryn ceeadi < O

tca Ąflis) U . $ W qkarw dy M$13S*1ZW 2 dn ;. 2D2

W S*ke gzan z ternna p”c? c-kr rr tinwyh rn •rą ker; zaNt /4”1LWUa* 02 <E wi
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