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PRZEDMIOTEM OCHRONY

LWprowadzenie

Mniejsze wystqpiene zawiera uwagi spółki pod firma Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA

(dalej jako: PGNIG lub Spółka) do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji

i iflr:Ch dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (dalej jako:

rozporządzenie lub projekt; projekt z dnia 10 listopada 2015 r).

Spółka jako podatnik podatku akcyzowego od energii eiektrycznej oraz gazu ziemnego jest

szczególnie zainteresowana udziałem w trwającym procesie iegislacyjnyn.. i nad przedmiotowym ałtem

prawnym. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o analizę przedstawionych uwag

I oraz ich uwzględnienie w toku prowadzonych prac.

W ramach CWag ogólnej chcemy w szczególności podkreśtić, że niektóre z projektowanych



rozwiązań są niemożliwe do zastosowania w praktyce ( 2 ust. 2, 5 usŁ I oraz 5 5 ust. 2

rozporządzenia). Szczegółowe uzasadnienie przedstawiamy poniżej.

1. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych

dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

L Uwagi do 2 ust. 2 projektu

ednostkaredajgyjga

2 ust. 2. Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności
ich zaistnieniu statuj faktycznego. podlegających wpisania

Uzasadnienie:

Zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie ewidencjonowania wyrobów gazowych
i energii elektrycznej wpisów do tej ewidencji dokonuje się za okresy miesięczne. Nie ma obowiązku
dokonywania wpisów bezpcśrednio po dokonaniu czynności podiegającej wpisaniu.

Źródłem danych do obsługi ewidencji akcyzowej dla wyrobów gazowych oraz energii elektrycznej
1N Spółce jest system informatyczny SAP, Część danych wprowadzanych do modułu finansowego,

sprzedażowego lub magazynowego tego systemu, automatycznie zasila ewidencję akcyzowe, Dane
dotyczące sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu dokonywane za pomocą systemu bilingowego.
eksportowane są do systemu SAP za pomocą szyny integracyjnej. Zasilają one ewidencję dla energii
elektrycznej i gazu raz w miesiącu. do ok iOgo dnia miesiąca następującego po miesiącu,

którego dane te dotyczą. zgodnie z harmonogramem zamknięcia miesiąca.

Ustalenie danych dotyczących ilości i przeznaczenia wyrobów gazowych i energii elektrycznej,

będących przedmiotem zuzycia własnego Spółki, wymaga zaś dokonania odczytów na podstawie

wskazań urzqzeń pomiaroworozliczeniowych W przypadku braku takich urządzeń. ustalenia

dokonuje się na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru wyrobów gazowych
i energii elektrycznej. Odczyty oraz wpisy do ewidencji dokonuje się za okresy miesięczne. Dane

wymkające z odczytów dokonywanych przez inną osobę niż dokonującą wpisów do ewidencji

wymagają również dodatkowej weryfikacji.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację dokonywanie wpisów w sposób zaproponowany
iN projekcie tj. bezpośrednio po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego,
podlegających wpisaniu jest niemożliwe. Dódatkowo, ze względu na miesięczne okresy rozliczeniowe
dla akcyzy od wyrobów gazowych i energii elektrycznej. projektowane rozwiązanie me ma żadnego

uzasadnienia.
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2. Uwagi do 5 B ust. I projektu

Jdnostkaredakcyjp

g 5 ust 1, Poclniiot proyyadzący dokurticntaqję dokoruijo jej zamknięcia I miesięcznego

podswnowania za każdy miesiąc keIendarzoyy, w temminie 3 dni roboczych od ostatn;ego dnia

(lJił3SiąCa, klómego dotyczy dokumentacja

Projektowane rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji w której znaczna część danych dotyczących

sprz.. edaży zużycia energii e”ektrycznej gazu nie zostanie ujęta w okresie rozltczeniowyni którego

dotyczy Spowodowane jest to terrninam do wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż energii

eiektrycznej i gazu oraz w przypadku dużych przedsębiorców, znaczną iośdą punktów

podkegających odczytowi z tytułu zużycia energii etoktrycznej i gazu.

Celem ewidencji akcyzowych jest zgromadzenie danyc. służących do sporządzenia deklaracji i

wpłaty podatku: we właściwej wysokośc. Rozliczenia mają charakter miesięczny. W opinii Spółki nie

jest możiwe zgromadzen.. ie i ujęcie w ewidencj wszystkich dokumentów zgodnie z projektowanym

rozwiązaniem. Termin zaniknięcia i podsumowania ewidencji za każdy miesiąc kalendarzowy

powinien być określony w sposób urnożliwia...jący złożenie w ustawowym terminie deklaracji

podatkowej z tytułu akcyzy uwzględniającej wszystkie dane objęte tą deklaracją.

3 Uwagi” do ust. 2 projektu

ęggstkareąkcyjna:

5 ust. 2. Stan ewidenc;yjny usiaicny W wymku zamkniecia i podsuu;oyania mlokumnentacji, O który7

mowa w ust iprzenosi się na następny miesiąc jako stan początkowy

Uwęga:

Kalkulowanie, deklarowanie i wpłaty podatku akcyzowego z tytułu energii elektrycznej i gazu

dokonywane są w okresach miesięcznych do 25go dnia miesiąca następującego po miesiącu:

S w którym upłynął termin płatności określony yą umowie właściwej z tytułu dostaw energii

elektrycznej/wyrobów gazowych albo, jeżeli termin płatności nie zostal okreśiony w umowie —

upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego

przez podatnika. z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez poda.. tnika energię
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ekaktryczną/ sprzedane wyroby gazowe a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie

atu iy fakturze łub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energe

e:ektryczną/ wyroby gazowe — po miesiącu, w którym wystawiono faktura lub ten dokument,

S nastąpiło zużycie energii elektcznej/ wyrobów gazowych.

Zgodne z obowazLJacjn1 przepsan jak owniez wchcczac,”r zyue od I s4icznia 2016 r

nie wynika obowiązek rozliczania akcyzy za dany miesiąc w okresie następnym poprzez przenoszenie

stanu ewidencyjnego z poprzedniego miesiąca. \Nynika to z faktu. że podatek akcyzowy od wyrobów

gazowych i energii eiektrycznaj rozliczany jest w okresach miesięcznych a me narastające.

Prcponoware rozs azare jest t ec sprzeczne z o zepsaw u”awy o podatku akcyzowyn

4 Podsumowanie

Reasumując zaproponowany w powyższym projekcie rozporządzenia sposób prowadzenia

ewidencji również wyrobów gazowych i energii elektrycznej, w szczególności 2 ust. 2,

5 ust I i 5 ust 2 rozporzadzenia jest niemozhwy do zastosowania w praktyce

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o wylączenie z 2 ust. I rozporządzenia ewidencji

wyrobów gazowych i energii elektrycznej.

C . znĄczcm ncKuxen
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E. Niniejsze zgoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia .

I

F 0503k SKLAaAJcA ZGŁOSZENIE

4 Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbmgowej w procesie stanowienia prawa tresc Zgłoszerue zmany danych skresła się

*.* Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:

I Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnierie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art.. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
( 3 rozporzadzenta Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 201 1 r w spraw e zgłaszan a zainterasoania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr 181

„

Ustawa z dnia 6 grudnia 2O8 r o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 201$ r. poz 752 ze zm.)
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poz. 108Q) W nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki,
powlarząjąc również dane. które zachowaiy swojq aktuainoĆ.

2. Część B fQrmubrza wypłn się W przypadku zgłoszenia dotyczącegojednostki organizacyjnej oraz
W sykL gdy osoba rlzyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projsktm zdoteń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych
p1

3. W części D foimularza, stosownie do okolicznoW, twzględnia się dokumenty, o których mowa w art
7 ust. S ustawy z dnia 7 hpca 2005 r. o działalności lobbingowej w proceS stanowienia prawa,
a także pqkomocnktwa do wniesienia zgioszenia kib do reprezentowania podirdotu w pracach nad
projektem iktu normatywnego lub pmjektu założeń projektu ustawy.

4. Część E f4wmularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wnsbnego zgloszenia.
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