
ZGLOS ZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI N3W PROJEKTEN

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia z dnia O3122O15

A. OZNACZEflIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAKI NkD PROJERTEM

I Nazwa/imię i nazwisko**

Imperial Tobacco Polska S.A.

______________________________________________________

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**

Jankowic;u1.Przeyow?a1,62O!O
:. . %%

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

Jaukąwicąul. Przemyslowa Ę 624380 Tarnowa Podgórne/ grazyna.sokolowskaąp4mptob.corn
B. WSKAZANIE ÓIÓiitiPR4WNJONYCH DO EPREZENTOWAN1% PODMIOTU WYMIENIÓtóo W CZĘŚCI

A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię I nazwisko Adres

I Grażyna Sokolowska — Prokurent,
— —

Tektor ds. Korporyjych i PrawMeh ...

2 Andrzej Duda — Prokurent, Menedżer ds.
Bilansów i Podatków
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C . OPIS POSTULONAŃdÓROZWIĄZEMIA RAWNGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Przedmiotem ochrony jest interes Spółki Imperial Tobacco Polska S.A., producenta i sprzedawcy
wyrobów tytoniowych. Projekt rozporządzenia leży w obszarze zainteresowań Spólki Imperial Tobacco
Polska S.A., będącej producentem i sprzedawcą wyrobów tytoniowych, oraz prowadzącęj składy
podatkowe ponieważ zawiera on regulacje mające bezpośredni wpływ na dzialalność Spólki.

Spólka wnosi O przedlużenie terminu na zgioszenie do właściwego naczelnika urzędu celnego informacji
O zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentaqji i ewidencji „ o których mowa w *10 ust. 1 pkt.
4*l3 pkt. 3 i 4 oraz 14 ust. I pkt. 4 . określonego w paragrafie 18 ust. I pkt 4) projektu rozporządzenia
z 7 dni na I 4 dni. Ponadto Spółka wnosi o zmianę terminu początkowego służącego obliczaniu tego
terminu z: „przed planowanym dokonaniem zmian” na: „od dnia rozpoczęcia wprowadzania zmian,

Proponowany termin 7-dniowy na zgłoszenie w/w informacji jest zbyt krótki, gdyż w dmamicznyrn
procesie produkcji wyrobów tytoniowych ( tj. produkcji krajowej oraz na eksport) Spółka niejednokrotnie
nie jest w stanie z takim wyprzedzeniem dokonać zawiadomienia Naczelnika UC o zmianach w sposobie
lub formie prowadzenia dokumentacji i ewidencji. Zawiadomienie Naczelnika o w/w zmianach jest
obowiązkiem formalnym i dokonanie tego zawiadomienia nie powinno przesłaniać efektów
gospodarczych i zaburzać działalności przedsiębiorstwa.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia został wydany na podstawie znowelizowanej ustawy o podatku



akcyzowym ( tj. ustawy z dnia 24O7-2O1 S r. o zmianie Ustawy O podatku akcyzowym
tz\\. ustawa dcregułacyjna). której celem było „ uproszczenie przepisów w zakresie
podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych
obowiązków administracyjnych. które dotyczĄ podmiotów prowadzących dziaialność
gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowyeb. Pnedstawione
rozwiązania przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności
gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ograniczenie obciążeń
zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty
wykonywanej działalności 7 Tymczasem obowiązek zawiadomienia Naczelnika UC w
proponowanyin terminie spowoduje jedynie niepotrzebne utrudnienie dla
przedsiębiorców, zarn iast ułatwien je w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Proponowana przez Spółkę zmiana byłaby także wyrazem zaufania organów administracji
państwowj do legalnie działających przedsiębiorców.
W związku z powyższym, Spółka wnosi O zastąpienie istniejącego brzmienia:
* 18 ust. I pkt. 4 Projektu rozporządzania z zmianie sposobu lub formy pro\\adzenia
dokumentacji i ewidencji, o których mowa w *10 ust. I pkt. 4,l3 pkt. 3 i 4 oraz 14 ust.
I pkt. 4 „w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian”
na zapis:
zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w

I O ust. I pkt 4, I 3 pkt. 3 i 4 oraz I 4 ust. I pkt. 4, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia rozpoczęcia wprowadzania zm iani”
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E. t4iniesze zgcszenie dotyczy uzupelnienia braków formalnych/zoSany danych*
zgZoszenia dokonanego dxia

(podać datę częc r poprzedDieg. zgio;en$a)

F. OSOBA SKLDAJĄCA ZGŁOSZEN!E
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Grażyna Sokoowska
PraLni ent 10 12 2015 „) tc ? rPc,n)yJ p,
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Pouczenie:
I Jeźeb zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art 7 ust. G ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działatności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .. 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz U. Nr
poz. ) Vi nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzajqc
również dane, które zachowały swoją aktualność.

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

3. W części D formularza, stosownie do okohcznoścr, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.
7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności łobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy

4 . Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych łub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa treść: Zgłoszenie zmiany danych skreśla się

* Niepotrzebne skreślić

Dyr klar
rrn:rrjrwe,,

rrQstr

16108/KC

3




