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C OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZATIA PRAWNEGO ZE WSIKAZAN1EM INTERESU BĘDĄCEGO

PRZEDMTOTEM OCHRONY

Pohaka Organizacja Przemysłu Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie przedsęthorstwa działające

ca przemyśle i handlu paliwami ci całym łańcuchu, począwszy od produkcji poprzez komponowanie, logistykę,
rnagazyooayarhe i sprzedaż hurtową oraz detalkzoą. Przedsiębiorstwa braoży paliwowej zrzeszone w POPJHN

kootrokją 1O395 produkcji, 85% haodlu hurtowego I ok. 60% haodlu detaliczneęo paliwanU, a także około EGEE

haodlu ole:jaroi smarowymi. Proiekt reguluje kwestie o zasadniczyos zoaczeoiu dla ryoku paliw ciekłych sy Polsce,
dotyczy hezposredoio cztooków naszej organizacji i ma istotny wpływ na prowadzensJ przez nich działalność

gospodarczą

PC)PiNN postuluje, aby w rozporządzeniu niniejszym zawarty został zapis potwierdzający, iż w przypadku

wyrobów wskazanych ty załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, opodatkowanych stawką O zł, ubytki

„transportowe mogą być rozliczane w okresach rocznych lub kwartalnych.

Uzasadnionym jest, aby ubytki wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. opodatkowanych

stawką O zł powstałe es trakcie przemieszczania te inny sposób niż rurociągiem przesyłowym (np. przy

zastosowaniu cystern samochodowych lub koiejowych) mogłyby być rozliczane za okresy roczne podobnie jak

W przypadku palica, które w związku z przyjęciem do magazynu, magazynowaniem, przeładunkiem w składzie

podatkowym, wydaniem z magazynu i przemieszczeniem rurociągiem przesyłowym, rozlicza się narastająco za

okresy roczne. Wydaje się, że mechanizmem pożądanym i właściwym dla potrzeb rozliczania wskazanych

powyżej ubytków byłby ten, który stosuje się w przypadku alkoholu__etylowego, gdzie wyroby rozlicza się


