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Data 2Otb11B —żÓEóśżŃi———rr::F-h r fZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

FINANSÓW W SPRAWIE WZORU DOKUMENTU POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA
ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO LUB ZAPŁATY AKCYZY NA TERYTORIUM

KRAJU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
k OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

I . Nazwa: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

2. Adres siedziby: ul. Trębacka 4, ODO74 Warszawa

3 Adres do korespondencji i adres ewnail: ul. Trębacka 4, OOO74 Warszawa,
;ią[o;5jąpA:pJ -- — ———— —— -———.

B. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
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W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów na stronach Rzadowego
Centrum Legislacyjnego projektem Rozporządzenia Ministra w sprawie wzoru
dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy
na terytorium kraju z dnia 21 pażdziernika 2015 r. Związek Pracodawców Polski
Przemysł Spirytusowy (dalej: ZPPPS) przekazuje swoją uwagę do wyżej wskazanego
dokumentu. Związek reprezentuje przedsiębiorców zaj mujących się produkcją spirytusu i
napojów spirytusowych oraz importem i eksportem napojów spirytusowych. Zmiany
zapowiedziane w projekcie rozporządzenia będą miały bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie reprezentowanych przez ZP P PS przedsiębiorstw.

Z uwagi na fakt, że dokument regulowany rozporządzeniem przeznaczony jest dla
dostawcy z innego państwa Unii Europejskiej oraz organów podatkowych tego państwa,
wskazane byłoby aby miał on formę dokumentu dwujęzycznego zarówno w języku polskim
jak i w języku angielskim. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów rezydencji
wystawianych dla celów opodatkowania podatkami dochodowymi.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy liczą na
uwzględnienie przedłożonej uwagi do projektu zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lubzapłaty akcyzy na terytorium kraju z dnia 21 pażdziernika 2015 r
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D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

I OdiIs aktualnegó KRS zdniib51ll.2015r.
.

E1;: NInIeJsże zsan1. u.mienIa braków formalnychlzmlany
danychzgłoszenIa dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)
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KLAUZULA ODPOWIEDZ1ALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCHZEZNAŃ

Jetom świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszyWego oświadczenia
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* Jó±elł zgłoszeńfe nie jóst składane w trybre art. 7 ust. ustay,jz dnia 7 llpca2005 rO działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „L Zgłoszenie zmianydanych skreśla się.
Nbpotrzebne skreślid
Pouczenie:
1.Jeteli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesieniaurzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. odziałalności Iobblngowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie brakówformalnych poprzedniego zgłoszenia (5 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektamiaktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz.1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkierubryki, powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.2.Cz$ć B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostidorganizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba flzyczna, która zgłasza zainteresowaniepracami 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, októrych mowa w art. T ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej



W procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenialub cło reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lubprojektu założeń projektu ustawy.
4, Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lubzmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.




