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C „ OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRA3NZGO „ ZE WSKAZANIEM INTERESU DĘDĄCEGO
PRZEDMIOZEM OCHRONY

Polska Izba Przemysłu ChemiCznego (dalej: PIPC lub Izba) jest organizacją skupiającą podmioty
działające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoją działalność w zakresie
wyrobów akcyzowych.

Z tego względu, PIPC zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia
I O listopada 201 5 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych
I znaków akcyzy.

Zanim Izba przedstawi swoje uwagi, to pragnie wskazać, że przedmiotowe rozporządzenie, choć
wprowadza rewolucyjne (jednakże negatywne w ocenie Izby) rozwiązania w zakresie struktury
ewidencji składu podatkowego, to nie zawiera w ogóle przepisów przejściowych
umożliwiających dostosowanie do nowych wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji
systemów elektronicznych, w których jest prowadzona ewidencja składu podatkowegą do



zmodyfikowanych rozwiązań operacyjnych I kanlscJonalnych oraz rslacJI umownych
Z kontmhmitmml składów podatkowych (W szczsgólno4cl dotyczy to usługowych składów

L Genamisa uwagi PIPC

W obecnie obowiązujących zepisach - tutaj wskazać ideży 12 rozporządzenia MIntra Finansów
w spraw warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencj przez podmioty prowadzące
składy podeStowe z dnia 24 lutego 2009 r. tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 353) —

został określony wyczsrpująco katalog przeszb 12 różnych Informacji, które powinny znajdować się w
•widencj składu podatkowego. Dalsze doprecyzowanie Informacji w odniesierdu do wyrobów
akcyzowych podlegających różnym czynnościom (np. wprowadzonych do składu podatkowego.
magazynowanych w składzie podatkowych, wykorzystanych na własnych użytek) zostało wskazane
wyrażniew 12 pkt 13 tego rozporządzenia.

Proponowany projekt rozporządzenia zaklada dokonanie podziału ewkienoji składu podatkowego na
odrębne części dotyczące wyrobów akcyzowych O różnych statusach akcyzowych (np. wyrobów
znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów zwoinionyeh, wyrobów objętych
stawką zero, IW.). Każda z nich ma zawierać z kolei informaqje oo do dotyczących ich określonych
zdarzeń I czynności (np. wprowadzenie do składu podatkowego, wyicorzystanie na iasny użytek Itp.).

W opinii PIPC dane obecnie ujmowane w ewidencjach składów podatkowych są co do zasady
podobne do informacji, które mldyby znajdować się w zaproponowanej eMdencji skidu
podatkowego. Jednakże Istotnie zmienbby się ich umiejscowienie w ramach posiadających nowq,
bardziej skomplikowaną strttWrę ewkiencjl.

Ny wskazać, że ewkiencje składów podatkowych prowadzone przede wszystkim w większych
podmiotach, takich jak te z branży chemicznej zrzeszone w PIPC, mają formę elektroniczną
ookroĆ bardzo zlożoną ze względu na konieczność objęcia pekiego profilu biznesowego
I technologicznego danego podmiotu. Są uzupeWane na podstawie danych zbieranych z systemu
księgowych I dokumentacji prowadzonej komputerowo. Stworzenie w remach wykorzystywanych
systemów lnfonhiatycznych wzorów ewidencji I algorytmów Ich sporządzania takIch jak
zaproponowanych w projektowanej treści rozporządzenIa wymagaloby długotrwalsj
I kosztownej ze względu na unikalność poszczególnych rozwIązań aktualizacji systemów
lnfonnatycznych.

Zdain Izby warto również podkreślić, lż nkt6re z danych wymaganych w nowych ewidencjach
skiadów podatkowych (m. In. dotyczące informacji o wyprodukowanych w skiadzie podatkowym
wyrobach) są zasadniczo zbędne dla sprawewania kontroli przez urzędy celne. Nie należy
zapominać1 że większość nadużyć I nieprawidlowości w obrode wyrobami akcyzowymi dotyczy



zdarzeń mających miejsce poza składami podatkowymi. Zwiększenie zakresu danych w ewidencji
składu podatkowego będzie wiązać się z równoległym zwiększeniem nakładu pracy nie tylko
podmiotów gospodarczych ale także urzędów celnych zobowiązanych do kontroli ich działalności, co
W sposób nieuzasadniony odwróci jedynie uwagę od rzeczywistych nieprawidłowości powstających
głównie w trakcie transportu wyrobów” akcyzowych.

Zarówno konieczność aktualizacji systemów informatycznych jak i zwiększenie liczby wymaganych
danych z pewnością nie stanowią realizacji celu uproszczenia zasad prowadzenia ewidencji na który
wskazuje Minister Finansów w uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia. Zamiast bowiem odciążyć
administracyjnie podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, przedmiotowy
projekt rozporządzenia w istocie utrudnia prowadzenie ewidencji składu podatkowego, a tym samym
znacznie komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak rozumiemy dodatkowe dane w ewidencjach akcyzowych wynikają z odstąpienia od obowiązku
prowadzenia większości ksiąg i dokumentów akcyzowych wymaganych obecnie przez rozporządzenie
w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Tym niemniej pragniemy zaznaczyć, iż słuszne
rozwiązanie polegające na uchyleniu obowiązku prowadzenia odrębnych ksiąg czy dokumentacji
akcyzowych dla kontroli akcyzowej zostanie zaprzepaszczone, jeżeli te same dane będą wtłoczone
do ewidencji akcyzowych, w tym w szczególności ewidencji składu podatkowego. Pragniemy bowiem
zaznaczyć, iż w przypadku Członków Izby tj. przede wszystkim zakładów chemicznych czy
petrochemicznych, prowadzenie ksiąg akcyzowych jest bardzo ograniczone i nigdy nie dotyczyło
podstawowych produktów jakimi są wyroby energetyczne, w tym paliwa silnikowe czy opałowe. O ile
więc rozszerzenie zakresu prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
może mieć pewne uzasadnienie w odniesieniu do napojów alkoholowych, gdzie takie księgi były I są
prowadzone od lat, o tyle w branży chemicznej rozszerzenie ewtdencji akcyzowych o dane nieistotne
z punktu widzenia kontroli (i obecnie nie gromadzone) stanowi niepotrzebną i czasochłonną rewolucję
w sprawozdawczości akcyzowej. Dodatkowo, pragniemy zaznaczyć, iż księgi akcyzowe ze względu
na swój archaiczny układ bardzo rzadko były prowadzone y formie elektronicznej, dlatego też teraz
szybkie włączenie tych danych do ewidencji akcyzowych jest niemożliwe (i w praktyce branży
petrochemicznej niepotrzebne). Pragniemy również zaznaczyć, iż dotychczasowe przepisy dotyczące
kontroli akcyzowej w zakresie wyrobów energetycznych są w praktyce martwe tzn. podmioty
wypełniają ciążące na nich zbędne obowiązki ewidencyjne np. dotyczące rozliczenia produkcji, jednak
informacje tam zawarte bardzo rzadko są przedmiotem weryfikacji ze strony funkcjonariuszy celnych.

W świetle powyższych uwag, zdaniem PIPC należy zrezygnować ze zmian w projekcie
rozporządzenia mających na celu zwiększenie zakresu wymaganych danych oraz dotyczących
niepotrzebnej zmiany formy prowadzonej ewidencji. Powinny zostać pozostawione jedynie zmiany
wynikające z rozszerzenia obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy, w tym przykładowo
zmiany dotyczące wspólnego magazynowania wyrobów akcyzowych w jednym zbiorniku.



Poza powyższymi uwagami, Iduczowym jest również brak okresu przejściowego na wdrożenie zmian
W ewkI składu podowego. Mając na uwadze, że proponowany projekt miSy wejść w życie
łącznie z ustawą już I stycznie 2016 r., zaktualizowanie stosowanych obecnie systemów ewidencji I
dokumentI Jest niemożliwe. Eweitusine wprowadzenie rozwiązań tymczasowych w postaci
prowadzanie eWidencji w formie paple.oweJ Jest zaś nb tylko w praktyce nbmożllw do
astosowania, ds kł6cl się całkowicie z celem wprowadzenia niniejazago mzporzqdzsnla.

Z ww. powodów PIPC uznaje za Jak najbardziej zasadne okreibnie zalimsu danych w projekcie
tczpoaqdzsnla W takl sam sposób, jak w obecnie obowlqzujqcych pizepisach
(z uwzględnieniem zmian wynikających jasno z ustawy akcyzowej). Jednocześnie, powinien
zostać przewidzieny wystarczająco diugi, mirdmum roczny okres przejściowy tj. co najmniej do dnia
I anha 2017 r. na wprowadzenie koniecznych zmian. czas ten jest niezbędny dla wdrożenia
W poszczególnych podmiotach prowadzących składy podatkowe, a także u Ich kontrahentów.
zmodyfIkowanych rozwiązań operacyjnych I funkcjonalnych oraz rdacjl handlowych.

Zdaniem PIPC odejście od projektowanych zmian w zakrasie formy prowadzenia ewidencji składu
podatkowego powinno jednocześnie dać Ministerstwu Finansów więcej czasu na przeprowadzenie
szem konsultacji społecznych I wypracowanie rozwiązań, które byłyby dogodne dla podmbtów
prowadzących składy podatkowego I nie utrudniały nadmiernie prowadzenia działalności
gospodarczej wszystkim zainteresowanym przedsiętioroom.

Oczcle wyjaśnienia wymaga sytuacją gdy omawiano rozporządzenie w całości lub części nie
wejdzIe w życie od I stycznia 2016 (np. z powodu vacatio legia), a ustawa zaczęłaby obowiązywać -

wtedy należaloby ustdlĆ w jsldm zakresie I Jakiej formie obowiązywać będą wymogi ewidencyjne I
administracyjne, w praktyce bowiem już przepisy ustawowe (Dział VIa) zawierają wystarczającą
podstawę prawną do prowadzenia ewidencji cyzoch (sytuacja tak już teraz dotyczy riektórych
ewldenc$ akcyzowych chocIażby wyrobów gazowych czy od I stycznia 2016 r. dotyczyć będzie
energii elektrycznej).

L Szczagóbwe uwagI PIPC

NIezależnIe ccl generalnego posbjlatu PIPC, że zasadne jest określenie zakresu danych w projekcie
rozporządzenia w tald sam sposób, jak w obecnie obowiązujących przepisach (z uwzględnieniem
zmian wynikających jasno z ustawy akcyzowej), Izba poniżej przedstawla równIeż szczegółowa uwagI
do części rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie rozporządzenia.

a) Waitotćpodatku nowego wprzykii wyrobów objętych stawką O zi

Zgodnie z projektowanym 19 pkt I lit g ewidencja w części dotyczącej wyrobów akcyzowych



opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie) o których mowa w art. 89 ust.
2 ustawy) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy) innych niż wyroby energetyczne
magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach obejmuje kwotę akcyzy której
pobór byłby zawieszony lub która byłaby należna od wyrobów akcyzowych w przypadku ich
przeznaczenia do celów napędowych lub opałowych”

Tymczasem, zgodnie art. 89 ust 2b ustawy akcyzowej w znoweflzowanym brzmieniu — ))W przypadku
wyrobów energetycznych wymienionych w załączn/ku nr 2 do ustawy, innych niż określone
w ust. I pkt 1-13. przeznaczonych do celów innych n/ż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw
opałowych. do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
przyjmuje się) w tym na potrzeby przepisów o zabezpieczaniu akcyzowym oraz przepisów działu Via
(a więc przepisów dotyczących ewidencji przypis Izby), że stawka akcyzy na te wyroby
wynosi O zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Zdaniem PIPC, skoro przmuje się, że stawka akcyzy na te wyroby wynosi O zł, to nieuzasadnione
jest wskazywanie w ewidencji składu podatkowego kwoty akcyzy której pobór byłby zawieszony)
gdyby te wyroby były przeznaczone do celów napędowych lub opałowych. Takie ujęcie tej kwestii
będzie powodowało wyłącznie zbędne dyskusje z organami podatkowymi co do tego czy te
wyroby są w rzeczywistości objęte stawką O zł.

Z tego względu PIPC postuluje usunięcie tego zapisu. Jednocześnie, 24 pkt 9 wskazuje)
że w ewidencji zarejestrowanego wysyłającego należy wskazać: kwotę podatku akcyzowego) którego
pobór został zawieszony”. Jak Izba rozumie w przypadku wyrobów ze stawką O zł nie należy w tym
miejscu podawać kwoty akcyzy) gdyż wobec tych wyrobów przyjmuje się stawkę akcyzy w wysokości
O zł. Tym niemniej) kwestia ta powinna zostać doprecyzowana w uzasadnieniu tego rozporządzenia.

b) Pojemność zbiornika

W przypadku ewidencji składu podatkowego w części dotyczącej wyrobów energetycznych o różnych
statusach podatkowych w jednym zbiorniku) należy wskazać zgodnie z 21 min. pojemność tego
zbiornika.

Zgodnie z projektem tego rozporządzenia tylko w przypadku tego magazynowania należy wskazać
pojemność zbiorników. Izba wnosi więc o potwierdzenie w uzasadnieniu tego rozporządzenia)
że w przypadku innych zbiorników nie ma konieczność podawania ich pojemności.

c) Określenie daty dziennej zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie innych
wyrobów akcyzowych



Zgodnie z 19 pkt 3 IŁ c projektu rozporządzenia w przypadku części ewidencji dotyczącej wyrobćw
akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa
w art. $9 ust. 2 ustawy, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby
energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach niezbędne jest
podanie informacji o dacie dziennej zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie
podatkowym innych wyrobów akcyzowych.

W opinii Izby określenie daty dziennej w przypadku prowadzenie działalności polegającej na produkcji
w ruchu ciągłym jest wyjątkowo uciążliwe, a przy tym nieuzasadnione dla celów weryfikacji
prawidłowości zużycia wyrobów ze stawką zerową w obrębie składu podatkowego. Co prawda nie jest
wykluczone podawanie w ewidencji pewnych szacunkowych danych dotyczących przekazania na
produkcję określonych partii wyrobów ze stawką O zł, jednakże nie będą one wystarczająco
precyzyjne.

Z tego powodu w opinii PIPC uzasadniona jest rezygnacja z dokonywania dziennego
ewidencjonowania zużywanych wyrobów ze stawką O zł. Zamiast tego, dla celów kontrolnych
w zupełności wystarczające byłoby przyjęcie okresów dłuższych w których ewidencjonowano byłyby
konkretne partie wyrobów. Biorąc pod uwagę praktykę działalności podmiotów chemicznych
proponujemy ze strony Izby by było to dokonywane w okresach jednomiesięcznych.

d) Powtórzenie informacji dotyczących danych identyfikacyjnych podmiotu, od którego zostały
dostarczone wyroby ze stawką zerową w przypadku części ewidencji składu dotyczącej
magazynowania tych wyrobów

W świetle 19 pkt 5 lit. e w części dotyczącej wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką
akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art, 89 ust. 2 ustawy, objętych procedurą
zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z
wyrobami o innych statusach konieczne jest podanie w części dotyczącej wyrobów magazynowanych
w składzie podatkowym danych identyfikacyjnych podmiotu, od którego zostały dostarczone dane
wyroby ze stawką O zł.

W powyższym przypadku dochodzi, zdaniem PIPC, do powielenia informacji wskazanych już w części
eMdencji dotyczącej wyrobów wprowadzanych do składu podatkowego, tj. ściślej w 19 pkt I lit< d
projektu rozporządzenia< Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku innych prowadzenia
ewidencji innych wyrobów niż ze stawką O zł.

Mając na uwadze, że poszczególne części ewidencji składu podatkowego jak Izba rozumie należy co
do zasady traktować jako np< odrębne księgi lub zakładki - w przypadku formy elektronicznej -

prowadzi to do zupełnie zbędnego podawania jeszcze raz tej samej informacji. Jest to dla PIPC



niezrozumiałe i jej zdaniem niepotrzebne dla ewentualnej kontroli I weryfikacji stosowania przepisów
przez urzędy ce”ne.

Ze wzg”ędu na powyższe wątpliwości Izba proponuje usunięcie tych informacji które powielają się z
poszczególnych częściach ewidencji.

Ponadto należy zauważyć, że wielokrotnie powtarzane w omawianym rozporządzeniu sformułowanie
wymogu dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone
nieprecyzyjnie określając charakter żądanych informacji, pozwais na dowolne interpretacje
wykonawcze

e) Obowiązek określenia dokładnego miejsca w którym wyroby akcyzowe się znajdują oraz
wskazania informacji o ich przemieszczeniu wewnątrz skiadu podatkowego

Zarówno obecnie obowiązujące regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji składu podatkowego, jak
również projektowane w przedmiotowym rozporządzeniu rozwiązania dotyczące zasad prowadzenia
ewidencji składu podatkowego przewidują wymóg określenia dokładnego miejsca w którym wyroby
akcyzowe się znajdują oraz wskazania informacji o ich przemieszczeniu wewnątrz składu
podatkowego.

W ocenie PIPC, obowiązek ten nie wydaje się zasadny z punktu widzenia kontroli akcyzowej,
zwłaszcza w przypadku podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie wyrobów energetycznych,
będących praktycznie zawsze rzeczami oznaczonymi co do gatunku. W związku z tym, jeżeli dany
wyrób jest przemieszczany pomiędzy różnymi miejscami magazynowania, najczęściej za pomocą
rurociągów, to istotną trudność sprawie określenie w ewidencji składu podatkowego miejsca gdzie
dane wyroby się znajdują oraz czy są to te same wyroby.

Zdaniem Izby, jeżeli ewidencja składu podatkowego umożliwia określenia ilości wyrobów akcyzowych
znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów akcyzowych znajdujących
się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy to nie ma konieczności dokładnego określenia
miejsca w którym wyroby akcyzowe się znajdują oraz wskazania informacji o ich przemieszczeniu
wewnątrz składu podatkowego.

W związku z tym, PIPC proponuje aby obowiązek określenia dokładnego miejsca w którym wyroby
akcyzowe się znajdują oraz wskazania informacji o ich przemieszczeniu wewnątrz składu
podatkowego nie dotyczył wyrobów energetycznych (lub wyrobów oznaczonych co do gatunku).



O Kwestie zasad dokonywania wpisów do ewidencji

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zasad prowadzenia ewidencji
akcyzowych, wpisy do ewidencji są dokonywane bezpośrednio po zakończeniu czynności
podlegającej wpisaniu (np. ewidencja składu podatkowego) lub niezwłocznie po zakończeniu
czynności podlegającej wpisaniu, jednakże nie później niż do końca następnego dnia roboczego (np.
ewidencja wyrobów zwolnionych).

Tymczasem w projekcie przedmiotowego rozporządzenia, zostało wskazane, że wpisów do
dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego
podlegającego wpisaniu.

Zdaniem PIPC, zaproponowane rozwiązanie należy zmodyfikować tak, aby możliwe było
dokonywanie wpisów nie później niż do końca następnego dni roboczego, Takie ujęcie zasad
dokonywania wpisów jest istotne zwłaszcza dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie
produkcji i zużywania wyrobów akcyzowych.

g) Wydłużenie terminu na zamknięcie i miesięczne podsumowanie ewidencji

Przewidziany w projekcie termin na zamknięcie miesięczne podsumowanie ewidencji (3 dni roboczych
od ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy dokumentacja) jest zbyt krótki, zwłaszcza dla dużych
podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji wyrobów energetycznych. Należy przy tym
zaznaczyć, że oprócz zamykania ewidencji akcyzowych, podmioty prowadzące działalność
produkcyjną zamykają również inne wewnętrzne ewidencje (np. prowadzone dla celów
rachunkowości), co zajmuje więcej niż 3 dni robocze.

Zdaniem PIPC termin ten powinien wynosić co najmniej 10 dni roboczych do ostatniego dnia miesiąca
którego dotyczy dokumentacji. Dzięki temu, podmioty będą miały wystarczająco czasu na dokonanie
jej zamknięcia i podsumowania.

III. Wątpliwości co do spójności terminologicznej projektu rozporządzenia z ustawą

Porównanie przepisów ustawy akcyzowej w brzmieniu od I stycznia 201 6 r. z przepisami projektu
rozporządzenia prowadzi do wniosku, że przepisy te nie są spójne. O ile Ministerstwo w projekcie
rozporządzenia posługuje się konsekwentnie wyrażeniem innego podmiotu na rzecz, którego wyroby
akcyzowe są objęte procedurą zawieszenia w składzie podatkowym o tyle art. I 38a ust. 3 pkt 7
ustawy akcyzowej odwołuje się do właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący
skład podatkowy. Podmiot, który sprowadza wyrobu akcyzowe do składu podatkowego
prowadzonego przez podmiot trzeci nie musi być w każdym przypadku właścicielem tych wyrobów,



ale tylko posiadaczem. Jak więc rozumiemy, w ewidencjach akcyzowych, w tym w szczególności w
ewidencji składu podatkowego niezbędne jest wprowadzenie danych dotyczących informacji
podmiotu, który jest posiadaczem tych wyrobów i wysłał je do składu podatkowego prowadzonego
przez podmiot trzeci (taki wniosek wynika również z art. 48 ust. g-i I ustawy akcyzowej).

Powyższe propozycje I komentarze nie wyczerpują katalogu uwag, a Izba jednocześnie
deklaruje gotowość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Finansów w
celu przedyskutowania omawianych kwestii. Zdaniem PIPC, w świetle zaproponowanych
zmian W tym projekcie rozporządzenia istotnych dla Członków Izby takie spotkanie jest
uzasadnione. Co więcej w spotkaniu takim niezbędny jest udział decyzyjnych przedstawicieli
Departamentu Kontroli-Celno Akcyzowej, ponieważ jak rozumiemy, to ten Departament
wnioskował o tak szerokie rozbudowanie ewidencji wyrobów akcyzowych.
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. odziałalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: - Zgłoszenie zmiany danychskreśla się.
** Niepotrzebne skreślić,

Pouczenie:
I Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowegoformularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej wprocesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowaniapracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. NrI 81 poz. I 080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkiekonieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność,2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnejoraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektemzałożeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście wtych pracach.
3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa wart. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowieniaprawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu wpracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmianydanych dotyczących wniesionego zgłoszenia.


