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ZGŁOSZENIE —-:U
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

I ( Nazwa: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

2 Adres siedziby: ul. Trębacka 4, OO-074 Warszawa

3 Adres do korespondencji i adres e-rnaiI: ul. Trębacka 4, OOO74 Warszawa,

* WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTUWYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM

C* OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM

_______________

W związku z opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnegoprzez Ministerstwo Finansów projektem Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znakówakcyzy z dnia 10 listopada 2015 r. Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy(dalej: ZP PPS) przekazuje swoje uwagi do powyższego dokumentu. Związekreprezentuje przedsiębiorców zajmujących się produkcją spirytusu i napojówspirytusowych oraz importem i eksportem napojów spirytusowych. Zmiany zapowiedzianew projekcie będą mialy bezpośredni wpływ na funkcjonowanie reprezentowanych przezZP PPS podmiotów.
Uwagi ZPPPS do powyższego projektu są następujące:

„ Rez. 5: Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjiwyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
Uwagi ogólne;
-Umożliwienie dostosowania ewidencji do specyfiki działalności prowadzonej wskładzie

Rozporządzenie bardzo szczegółowo reguluje zakres informacji, jakie zawieraćbędą musiały obowiązkowo ewidencje akcyzowe. Zakres ten w odniesieniu dopodmiotów prowadzących składy podatkowe był dotychczas określony znacznieogólniej i przez to mógł być bardziej elastycznie dostosowywany do potrzeb i specyfikidanej branży oraz działalności prowadzonej przez danego podatnika, Przedmiotowyprojekt z jednej strony ujednolica wymagania dotyczące ewidencji co należy ocenićpozytywnie, Z drugiej jednak strony pozbawia on przepisy dotychczasowejelastyczności zmuszając podatników do ewidencjonowania danych, które w niektórychprzypadkach mogą być zbędne z punktu widzenia sprawowania kontroli przez organypodatkowe (dana informacja może w ogóle nie być organowi podatkowemu potrzebnaEbowystarczające będziepodanrejejwjednymzestawientuzamiastpowjeej w



osobnych
ymaganta dotyczące zawado5O” ewidencji składu podatkowe9° zapisane w projekcie
ze względu na swą5egołoWO5C wykraczais w niektoch przypadkach poza cele
prowadzenia ewidencji wskazane w art I 38a ustaWY W przypadku duzych
podmiotow takich ja producenci napojow5pirytusowych takie 510egołowienie
zakresu danych yartych w ewidenC]a spowodowac moze znaczne zwiększenieobiętosci raportow i zestawien generowanych z tych ewidenci% ktore z uwagi na swaobszerność będą w wielu przypadkach nie do przeanaliz0 przez organy
podatkowe.
Z powyzszych wzgledow postulujemy
- doprecYz0wa rozporzad2el ze podatnik0bowiazany jest do prowadzeniaewidencji składu podatkowego wyacznie w zakresie dotyczącym działalnosci:

prowadzonei przez niego w tym składzie,
umozliwie uzgodnienia z łasciwym naczelnikiern urzędu celnego węzszegO niz

kreslony w niniejszej rozdziale zakresu danych objętych ewidencja jesli w opinii
organu

podatkowego będzie on wystarczajacy do sprawowania kontroli i będziezgodny z wymogami0eslonymi w art I 38a ustawy
unięcie z ewidencji informacji o włascicielu wyrobow w przypadkach gdzie

nie jest ona potrzeba do sprawOW3 kontroli
wnosimy O osunięcie z0szczegolnych zestawien ęwidencji składu podatkowegoinformaCji o właścicielu wyrobów innym niż prowadzący skład podatkowy1 jeśliwłaściciel ten nie posiada zezwolenia wyprowadze (nie odpowiada za podatek odwyrobów w procedufe zawieszenia) ani nie jest0bowiązany do posiadania nceSji„

albo wpisu do rejestru O którym mowa w a. I 38a ust. 3 pkt 7 usta\. Dane te wnaszej opinii nie są potrzebne do sprawowan kontroli nad produkcją i8gazynowaniem wyrobów alkohOiOh* Wymóg ten spowoduje koniecznośćwprowadzenia zbędnych zmian w prowadzone) obecnie ewidencji i wydłuzy
czasoch0nn0ść

prowadzenia widercji co jest sprzeczne z celem projektowanychzmian (deregulacje\
.

2 ust 2 rozpor2dn
I Przepis ten ujednolica terminy dokonywania wpisow w iencjach akcyzowychstanowiac ze wpisOV dokonuje się bezpOsrednio po zakonczeniu czynnOsci lubzaistnieniu stanu faktycznego podlegajaceg0 wpisaniu zwracamy uwagę, ze wniektorch przypadkach moze byc to niemozliwe ze względow0rganizacyjnych wzwiązku z czym postulujemy aby termin ten został okreslony następująco

2 WpisoM do dokumentacji konUjO sie bezposrednbo po zakonczeniu czynnosci lubzaistnieniu stanu faktycznego3 podlegająceg° wpisaniu nie pozniej na następnego
dnia boczegO.”
Taka zasada będzie zgodna m in z dotychcza50mi zasadami dokonywania wpisow
W idencji wyrobow onionych a tym samym nie spowoduje zaostrzeniaprowadzen idencji co byłoby sprzeczne z celem projektowanych zmian
. 14 rozponądZ

W naszej opinii ewidencja składu podatkowego powinna byc traktowana jakoI niepodzielna całosc tzn nie powinna byc dzielona na odrębne częsci tak jak tozaproponowano w 14 rozporządzen
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mogą być różnie rozumiane i interpretowane przez poszczególne organy podatkowe, z
których jedne rozumieć będą pod tym zapisem obowązek prowadzenia de facto tylu
ewidencji na ile częsci ewidencja składu została rozbita w rozporządzeniu inne zas
wyłącznie możliwość wygenerowania z systemu informatycznego, w którim ewidencja
jest prowadzona, tylu raportów ile odrębnych zestawień przewidziano w
rozporządzeniu.

W tym miejscu zwracamy uwagę ze prowadzący skład podatkowy został na mocy
ostatniej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zwolniony z obowiązku
prowadzenia osobnej ewidencji wyrobów zwolnionych po to aby nie musieć takiej
odrębnej ewidencji prowadzić. Obowiązek prowadzenia odrębnych części ewdencji
składu w tym czesci dotyczącej wyrobow zwolnionych podwazałby zatem sens tej
zmiany.

W związku z powyższym, proponujemy:
- nadanie 14 następującego brzmienia:
t 1. Ewidencja, o której mowa W art. 138a ust. I ustawy zawiem zestawicnie

danych obejmujące: [. .

. dodanie w 14 ustępu 2 w następującym brzmieniu:
„2. W przypadku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie

podatkowym w form/e elektronicznej uznaje się, że ewidencja ta spełnia wymagania
określone w niniejszym rozdziale jeśli umoźliwia sporządzenie zestawień
zawierających dane określone w 15 do 23.
S 15 pkt 3 lit e rozporządzenia:

Wnosimy o usunięcie wymogu podawania kwoty akcyzy od wyrobów
wyprodukowanych z wyrobów z zapłaconą akcyzą. Generowanie na bieżąco takiej
informacji w powiązaniu z wyrobem, który został zużyty do produkcji będzie bardzo
problematyczne z purktu widzenia systemowego, a nawet niemożliwe do realizacji w
przypadku gdyby wymog ten był w praktyce interpretowany jako obowiązek
powiązania alkoholu na każdym z pośrednich etapów produkcji z wyrobem gotowym.

W naszej opinii zestawienie takich informacji nie jest potrzebne do sprawowania
kontroli nad produkcją napojów alkoholowych. Niezależnie od tego, informacja okwocie akcyzy od wyrobów wyprodukowanych w składzie podatkowym z.najdie się już
w zestawieniu określonym w par. I 5 pkt 4 (lit. e).
. * 16 pkt 3 rozporządzenia

Zwracamy się o usunięcie z ewidencji wyrobów zwróconych w wyniku reklamacji
i zużytych do wyprodukowania innych wyrobów informacji o kwocie akcyzy zapłaconej
od wyrobow zuzytych do produkcji Po przyjęciu zwrotu wyroby zwrocone sa zlewane i
mogą przechodzić przez kilka faz pośrednich, co sprawia, że w wielu rzypadkach nie
jest mozliwe proste raportowanie z systemu na bieząco kwoty akcyzy od zwroconego
wyrobu na moment jego zużycia do produkcji.
Dane te są możliwe do odtworzenia z systemu ale nie w sposób automatyczny
wymaga to bowiem w niektórych przypadkach prześledzenia procesów
magazynowych lub produkcyjnych Podatnicy w praktyce i tak musza te pracęwykonać aby udokumentować kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów zużytych doprodukcji na potrzeby pomniejszenia akcyzy należnej.
. I 8 rozporządzenia:

Zwracamy się o doprecyzowanie przypadków, w których prowadzący skład
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podatkowy zobowiązany będzie do prowadzeńia ewidónóJł iSzwoińionychmnych n zwolnione ze względu na przeznaczenie. Literakiłe w myśl 18rozpoizqdenIa powinien się w niej znaleźć nie tyb alkohol calkowicie skażonynleobjęty roce zawieszania poboru akcyzy, ale także alkohol zawarty w Innychwyrobach wymIenionych w art 30 ust. 9 ustawy jeśli znajdują sI w skiadzlepodatkowym. PonIeważ atohol ten I wyroby, których jest składnikIem nIe podlegająkontroli sprawowanej na podstawie rozporządzenIa w sprawIe kontrolI nIektórychwyrobów akcyzowych, nie do końca zrozumiała jest dla nas Intencja nałożenia napodmioty Z bmnży spIrytusowej osobnego obowiązku ewkiencyjnego w tym zakresIe.. Załączniki nr 10 I I I do rozporządzenIa:
Kolejnym elementem jest nowy wz6r ewlde.4 banderol, gdzie dodano mhInformacje O dacie wykorzystania do naniesienia banderol. Jest to Istotna data, ale wewki zdanIem producentów zupełnIe nIepotrzebna. Ewidencję prowadzi sięilościowo, zbiorczo z danego dnia, a nie w rozbiciu na otrzymaną numerację I datęważnośd banderol. Z ewidencji nigdy nie wynflca, czy znaki akcyzy we wpisanej IIośdzostały zużyte zgodnIe z datą ważności, czy też nie, tak więc Informacja w ewlder4„data wykonia do nanIesienia banderor jest według W PPS zbędna.
. Załącznik nr 12 do rozpoaądzenI

Postulujemy usunięcIe z protokołu w sprawie utraty zniszczenia. uszkodzenIa,zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych hb zniszczonych banderol informacji o numeracjizdjętych baiderol, ponieważ znacznIe wydłuży to procedurę zdejmowania banderol aprocedura ta I tak musi odbywać się w obecności funkcjonarIusza, dzięki czemu zdjętebanderole nie mogą traM do nIelegalnego obrotu. Rozszerzenie zakresu Informacjiobjętych piotokolem spowoduje nałożenie na podmioty dodatkowego uciążliwegoobowIązku cojest sprzeczne z założeniami realizowanych zmian.
Projekt rozporządzenia zakłada rezygnację z obowiązku sporządzania raportówdziennych Zużycia oraz uflty zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy. ZdanIemproducentów dokument ten jest niezbędny do funkcjonowania, ponieważ stanowI onstawę do prawidłowej ewkiencji poszczególnych banderol. KonIeczne jesttworzenie dokumentu, który będzIe pokazywał Ile banderol zużyto, znIszczono M.Proponujemy natomiast zrezygnowania z protokolów utraty, zniszczenia k*uszkodzenia, które sporządza sIę dodatkowo do dziennego raportu, oddzielnIe doutraty, zniszczenia I uszkodzenia, gdyż na raporcie na jednym dokumencie mamywymienione wszystkie te informacje.

. UwagI ogólne:
Postuk*my pozostawianie podmIotom, które prowadzUy składy podatkoweprzed dnIem I stycznia 2016 r. możliwości posługiwania się dotychczasową ewidencjąskładu o Ile spoInie ona wymaganIa określone w ustawie (art I 38a). nie diużej jednsknlżdokońca2Ol6r.Zuwagl na bardzokrótki czasjakipozostałciowejśclawżydeprojektowanych przepisów w wieki przypadkach nIemożliwe będzIe polnedostosowania ewIdencji do nowych znacznie uszczegółowionych wymagań. Zwracamyuwagę, że wymagania te mogą powodować konIeczność dokonania kosztownych I

czasochlonn?ch zmian w systemach Informatycznych a lokalne organy podatkowe niemają j5SZt95iW)!XaWW5fl5O stflwlska w sprawie tego czy I jakich zmIan w obecnieprowadzonych ewidencjach będą wymagać od podatników, nad którymi sprawująkonfl.
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•G* KLAUZULA OOROWIEDZ!ALNQSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH
ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności: kam..eJ za złożenie fałszywego ośwIadczenia
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* Jeżeb zgłoszene me jest składane w tryhe art. 7 ust. 6 ustawy z drua t bpca 2005 r. O dz!ałalnoscobbingowcj W procesie stano%inena prawa trec Zgłoszenie zrnaiy danych skresta się** Niepotrzebno skre.śić.
Pouczenie;
I Jezeh zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzedowegoformularza zgłoszenia (art 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalnosci loobingowej wprocesie stanowienia prawa) lub uzupełn enie brakow formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 201 I w sprawie zgłaszania zainteresowaniapracami nad pro ektami aktow normatywnych oraz projektami załozen projektow ustaw (Dz U NrI 81 poz I 080)) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia nalezy wypełnic wszystkie rubrykipowtarzając rowniez dane ktore zachowały swoja aktualnosc
2 Częsc B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnejoraz w sytuacji gdy osoba fizyczna ktora zgłasza zainteresowanie pracami nad projektemzałozen projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego nie będzie uczestniczyła osobiscie wtych pracach.
3 W eżesci D formularza stosownie do okolrznosc, uwzg1ędnia sie dokumenty o ktorych mowa wart 7 ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalnosci lobbingowej w procesie stanowieniaprawa a takze pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu wpracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu załozen projektu ustawy4 Częsc E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia brakow formalnych lub zmianydanych dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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