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Projekt rozporzdzniĘ z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie urzędowego 5prawdzenia

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnieZ jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub anformacją zamieszczoną wwykazie prac legislaóyjnych Rady Ministrów, Prezesa Rądy Ministrów albo ministrów)

A OZNACZZNZZ ?OE*COTU ZAZNtE$OWANZGO PRACANZ • NAD PBOJEKTEM

:iwa,imię i nazwisko**

Związek Pracodawców PrzemysłuPiwowarskiego w Polsce — Browary Polskie
2. Adres siedzibjiśśEes miejsca zaznieszkania**

Al. Jana Pawła II 12/739, OO—124 Warszawa
3..Adres do kor5pondencji i adręs e-mafl.

AL Jana Pawła II 12/739, OO—124 Warszawa, e—mail: biuro@browary-polskie.pl
S . WSKAZANI! OSÓB UPRAWMION?CH DO BZPPZZZNTOWANIA PODMIOTU WY)CZNZONZCO W CZĘŚCI AW PRACACH NAD PRO3ZKTfl(
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄIANIA PPAtZGO, ZZ. WSKAZANIEM IIflERZSU BĘDĄpEGO
mzmaOTE3( OCHRON?

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce — Browary Polskie (dalej: ZPPP BP lub
Związek) jest organizacją skupiającą podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania,
magazynowania i dystrybucji piwa oraz innych napojów alkoholowych.

Z tego względu, ZPPP BP zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia
2 grudnia 2015 r w sprawie urzędowego sprawdzenia.

Związek pragnie wskazać, że w jego ocenie, co do zasady projektowane zmiany w tym
rozporządzeniu są zasadne, w szczególności 3 miesięczny okres przejściowy na dołączenie do akt
weryfikacyjnych części informacji ujętych dotychczas w regulaminie składu podatkowego. Tym
niemniej, ZPPP BP pragnie podkreślić, że w pewnym zakresie treść rozporządzenia powinna zostać
doprecyzowana oraz powinna zostać usunięta pomyłka zidentyfikowana przez Związek w treści tego
rozporządzenia.



L @rra dokumentów dcłączanyct do srzdowega spnwdztenLa

W 7 Ust. 2 projektu rozporządzenia, Minister Finansów wskazał: Dokumenty, o któtych mowa W 5

ust 3, 4, 6, 7 są przesyłane do właściwego organu Służby Celnej w formie dokumentu papierowego

(w dwóch egzómplarzach) albo w formie papierowej uwierzytelnionej za pomocą bezpiecznego

podpisu elektronicznego weiyflkowanego za pomoćą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub za

pomocą podpisu potwierdzonego promem zaufanym ePUAP.

Zdaniem Związku, poprawnym brzmieniem ww. 7 ust. 2 projektu rożporządzenia powinno być

Dokumenty, O Móiych mowa w 5 ust 3, 4, 6, 7; są przesyłane do właściwego omanu Służby Celnej

W formie dokumentu papierowego (w dwóch egzemplarzach) albo w formie elektronicznej

uwierzytóiniónej za pomocą bezpiócznego podpisu eiekttonicznego wekytikowanógo za pomocą

ważnego kwalifikowanego cetlytikatu lub za pomocą podpisu potwierdżońegó profilem zaufanym

OPUAP.”

zppP BP wnosi więc o zmianę treści tego przepisu, tak aby był prawidłowy pod względem logicznym

li. Wykaz wyposażenia niezbędnego do wykonywania kontrolI wyrobów akcyzowych na

podstawie odrębnych przepisów

Kwestią, która wymaga zdaniem ZPPP BP doprecyzowania jest kwestia wymogu przedstawienia

wykazu wyposażenia niezbędnego do wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie

odrębnych przepisów”.

Dotychczas taki wykaz był ujmowany w regulaminie składu podatkowego1 kt6rego zawartość

regulowało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów

podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe z dnia 24 lutego 2009 r. tj.

Z dnia 6 grudnia 2013 r (Dz U z 2014 r poz 353) W związku z faktem iż rozporządzenie to nie bylo

rozporządzeniem z zakresu kontroli akcyzowej ale rozporządzeniem akcyzowym, to w stanie

prawnym obowiązującym do I stycznia 2016 r taka treść rozporządzenia w sprawie warunków

prowadzenia składów podatkowych wydawała się zasadna. Jednakże, nawet wtedy w praktyce

występowały problemy z uzgodnieniem z organami podatkowymi co powinno znalótć się w tym

wykazie.

Natomiast, obecnie obowiązek wskazywania wykazu wyposażenia niezbędnego do wykonywania

kontroli wyrobów akcyzowych na podstawie odrębnych przepisów” wynika z szeregu przepisów

projektowanego rozporządzenia w sprawie urzędowego sprawdzenia wskazuje na to 5 ust I pkt 2,

5 ust 2 pkt 2, 5 ust 3 pkt 2, 19 ust 2 pkt I lit b przedmiotowego rozporządzenia).



Przy czym nEeży zauważyć, że rozporządzenie w sprawe wzędowec sprawdzerda jest jednym z
zpoządzeń wykcrawczych, które raguują <wes konm biad !ukcjo,cwanem ssternu podatt
k;yoyą (mJR pcprzez owązk spo2ądza 3kt rykacyjrych). Tym Emym, zdaniem
Związku, niezasadnym jest wskazywanie w tym przepiśie, żę wykaz wyposażenia niezbędnego. do
wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych wynika z odrębnych przepisów”. ZPPP BP postuluje
wskazanie elementów wyposażenia niezbędnego do wykonywania kóntroli wyrobów akcyzówyćh,
które powinno zostać wskazane w tym wykazie.

Zdaniem Związku, to Minister Finansów a nie pódmioty prowadzące działalność w zakresie podatku
akcyzowego powinien określić có jegó. zdaniem jest wymagane dla celów kontroli Doprecyzowańie
projektu rozporządzenia w Wm zakresie jest zdaniem ZPPP BP zgodne z techniką legislacyjną, a
jednocześnie poWinno wyeliminować spory z organami celnymi odnośnie do tej kwestii,

Końcowo Związek. pra9nie wskaiać, że jego zdaniem zasadne wydaje się spotkanie podmiotów
prowadzących działalność W zakresie produkcji piwa z przedstawicielami Departamentu Kontroli
Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier. W trakcie tego spotkania, producenci piwa mogliby omówić nie
tylko tę kwestię, ale przedstawić również swoje doświadczenia w stosowaniu regulacji z zakresu
kontroli akcyzowej oraz wskazać te rozwiązania, które powinny być usunięte/zmodyfikowane, gdyż nie
funkcjonują prawidłowo w praktyce.
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Z NLnisjsz.zglosnna4 dotyczy uzupelnanaa braków formalnych/zmiany danych**

zgioezenia dokonanego dnia . . . . . .

(podać aatę t. ćzęści F poprzedfliego. zgłósźóńia)

osóBk SKZADAJĄCA zcŁoszzzn; .

;iiaj—i ititsko Data Podpis

Danuta. Gut 10 grudnia 2015 r.

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie rt. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipca 2005 r. o

działalności Iobbingowej w procesie stanówienia prawa, treść: „- Zgłosżenie zmiany danych”

skreśla się.
*t Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie
I . Jeżeli żgłoszenle ma na celu uwzględnienie źmian zaistniałych po dacie wńieslenia tirzędowego

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 (5 3

rozporządzenia Rady Miniśtrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaSzania zainteresowania

pracami nad projektami aktów nontiatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr

181, poz 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie

konieczne rubryki, powtarzając również dane, które zachowaly swoją aktualność.
2 Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego Jednostki organizacyjnej

oraz W sytuacji, gdy osoba fizyczna która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem

założeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w

tych. pracach.
3 W części D formularza stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty o których mowa w

art 7 ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej w procesie stanowienia

prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w

pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy

4 Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany

danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.


