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ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRAFINANSÓW W SPRAWIE EWIDENCJI I INNYCH DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCHWYROBÓW AKCYZOWYCH I ZNAKÓW AKCYZY Z DNIA 10 LISTOPADA 2015 R.A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
„ TDcru1 Nazwa Związek Pracodawcow Polski Przemysł Spirytusbyy IJR, POA/cZE

2 Adres siedziby ul Trębacka 4 OO-074 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres emaiI: ul. Trębacka 4, cO-O74 Warszawa, biurozpppB. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZEŃWN.IĄ.RQQM9ąJWYMIENiONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PRWTEMLp. Imię i nazwisko t Adres
1 I Leszek Wiwała L _ ____ —- — ———

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWiĄZANIA PRAWNEGO, ZEWSKAZANIEM iNTERESUBĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY
W nawiązaniu do udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronach RządowegoCentrum Legislacyjnego projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencjiI innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych I znaków akcyzy z dnia10 listopada 2015 r. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (dalej: ZPPPS)przekazuje poniżej uwagi do wspomnianego dokumentu. Związek reprezentuje przedsiębiorcówzajmujących się produkcją spirytusu i napojów spirytusowych oraz importem i eksportem napojówspirytusowych. Zmiany zapowiedziane w projekcie rozporządzenia będą miały bezpośredni wpływna funkcjonowanie reprezentowanych przez ZP PPS przedsiębiorstw.

S Uwaga dotyczy Załącznika nr 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znakówakcyzy:
W związku z tym, że Ministerstwo Finansów nie zgadza się na odstąpienie od koniecznościuwzględniania serii banderol na „Protokole w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia,zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol”, proponujemy uproszczenie przygotowaniatakiego protokołu poprzez umożliwienie uwzględnienia szerszego zakresu serii banderol, zgodnieZ zakresem banderol wydanym przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych,podlegających protokolarnemu zniszczeniu, w miejsce wpisywania zakresu, który według projektustanowić musi dokładny, kolejny szereg numeryczny. Ułatwienie takie spowoduje brakkonieczności generowania raportów o ogromnej ilości kolejnych pozycji w przypadku utraty,zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia lub zniszczenia uszkodzonych banderol, kiedy numery tychbanderol nie stanowią wspólnego szeregu numerycznego.

Brzmienie obecne:
„W przypadku protokołu ze zdjęcia banderol określenie łącznej liczby zdjętych banderolszt.,wtym:
1) seria: „ numeracja od do liczba banderolszt.
2) seria

„ numeracja od do liczba banderolszt.
3) seria

„ numeracja od do liczba banderolszt.
4) seria

„ numeracja od do liczba banderol
5)

„

numeracja oc
liczba banderol
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Brzmienie proponowane:
„w przypadku protokołu ze zdjęcia banderol określenie łącznej liczby zdjętych banderol

. szt.,wtym:
1) seria numeracja z zakresu od do liczba banderol

. szt.
2) seria: numeracja z zakresu od do liczba bandero

. szt.
3) seria numeracja z zakresu od do liczba banderol

. szt.
4) seria: „ numeracja z zakresu od do liczba banderol

szt.
5) seria „ numeracja z zakresu od do liczba bandero

szt.

D. ZAŁĄCZONEDOKUMENTY

I •j Odpis aktualnego KRS z dnia 04.12.2015 r.
E. N iniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnychlzmiany

danych**zgłoszenia dokonanego dnia
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBASKŁADAJĄCAZGŁ.OSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

LeszekWiwała 04.12.2015 r.
PREZES ZAR2ĄDU

?olskIeo Prze • sły”Spiryiusowego

Ć-,
Lesze Wiwa a

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH
ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

PREZESZA Z”DU

Leszek Wiwala
(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
procesie stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.
** Niepotrzebne skreślić.
Pouczenie:
1 . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszeni

(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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 1 r. w sprawiE
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (DzU. Nr 181, poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzaJąc
również dane, które zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gd
osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub projektem aktt.
normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, .0 których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy 2
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 projektu założeń projektuustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących
wniesionego zgłoszenia.


