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C . POSTULOWANEGO ROZWTĄZANIAPRAWNEGCZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (dalej: PIPC lub Izba) jestorganizacja skupiającą podmioty

działające w branży chemicznej. Część z Członków Izby prowadzi swoją działolność w zakresie

wyrobów akcyzy, w tym yyrobów akcyzowych zwolnionych z podatku akcyzowego.

Z tego względu, PIPC zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia z dnia 22
października 201 5 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego

Poniżej Izba przedstawia swoje uwagi do ww. projektu.

L Oleje napędowe zużywane na cele olejów procesowo-technologicznych i elektroizolacyjno-

ira nsfo rmatorowych

Jedną z projektowanych zmian istotnych dla Czjonków Izby, jest usunięcie w projekcie

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego zwolnienia

Z podatku akcyzowego dla oleju napędowego oznaczonego kodem CN 271 O 1 9 41

wykorzystywanego na cele olejów elektroizolacyjnych transformatorowych oraz olejów procesowych

O



technologicznych.

Jak wynika z treści uzasadnienia cle tego projektu, konieczność usunięcia ww. zwolnienia wynika

Z nieprawidłowości w zakresie stosowania przedmiotowego zwolnienia, które mogły skutkować

uszczupleniami w podatku akcyzowym od oleju napędowego. Ustawodawca wskazał również,

że do przedmiotowych celów mogą być wykorzystiyane inne wyroby energetyczne np. oleje

cm arowe.

izba pragnie podkreślić, że oleje napędowe o kodzie CN 271 O I 9 41 pełnią istotną rolę gospodarczą

i są wykorzystywane, ze względu na swoje właściwości do wielu celów niepaliwowych

(m.in. do wytwarzania farb drukarskich, atramentów i rozpuszczalników do drukarek przemyslowych,

do produkcji farb i lakierów oraz lakierobejc, do produkcji grodków budowlanych, jak również

do piukania instalacji do produkcji asfaltu itp.). Naley podkreślić, że zastosowanie olejów

napędowych do celów nie paliwowych jest uzasadnione z przyczyn technologicznych i Izba

nie zgadze się ze stanowiskiem Ministra Finansów, że oleje napędowe mogą zostać zastąpione

innymi wyrobami energetycznymi np. olejarni smarowymi. Oleje smarowe czy też inne wyroby

energetyczne są grupowane do innych kodów CN niż olej napędowy o kodzie CN 271 O 1 9 41,

co wskazuje, że posiadają inne właściwości fizykochemiczne niż oleje napędowe.

Dobrym przykładem, że oleje napędowe nie zawsze mogą być zastąpione przez oleje smarowe,

czy inne wyroby energetyczne jest proces płukania instalacji do produkcji asfaltu, gdzie ze względów

technologicznych zastosowanie innego oleju płuczącego niż olej napędowy jest nieuzasadnione.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zużywania olejów napędowych na cele olejów

elektroizolacyjno-transformatorowych czy też do produkcji farb, lakierów i środków budowlanych.

Ważnym zastosowaniem olejów napędowych jest zużycie ich do produkcji wysokiej jakości farb

O niskiej toksyczności, cechujących się brakiem organicznych substancji lotnych (ang. yCC),

spełniających w tym zakresie Dyrektywę 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 21

kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania

rozpLlszczafników organicznych w niektónjch farbach I lakierach oraz produktach do odnawiania

pojazdów. Z tego względu olej napędowy jest niezbędnym sldadnikiem do produkcji takich farb.

Z informacji posiadanych przez Członków Izby dokonujących obrotu olejami napędowymi

korzystającymi z tego zwolnienia wynika, że jego wyeliminowanie doprowadziłoby do przeniesienia

produkcji takich farb poza granice Polski, bądź zniechęciloby producentów do przeniesienia takiej

produkcji do Polski.

Z treści uzasadnienia wynika, że Minister Finansów swoje działania motyyuje nieprawidłowościami

W stosowaniu tego zwolnienia z podatku akcyzowego. Zdaniem Izby, okoliczność że przedmiotowe

zwolnienie w obecnym kształcie może prowadzić do powstania nieprawidłowości nie powinno

skutkować wyeliminowaniem tego zwolnienia. Jest to bowiem zwolnienie istotne dla przemysłu

i ważne dla wielu podmiotów. W ocenie Izby, jeżeli zwolnienie w obecnym kształcie prowadzi

do nieprawidłowości, to Minister Finansów powinien wprowadzić takie zasady kontroli nad obrotem

i zużyciem tego oleju napadowego, aby wyeliminować ryzyko powstania nieprawidłowości,



a jednocześnie umożliwić korzystanie z tego zwoinienia w tych przypadkach, gdy jest Ło uzasadnione.

Zwracamy również uwagę, że mimo iż nazwa oleje napędowe sugestywnie określa tę grupę olejów

pod kątem ich eyentualnego zastosowania, to W uwagach dodatkowych do działu 27 Taryfy Celnej

pkt.2 lit. d) oraz e) grupa ta Jest określana wyłącznie pod kątem właściwości fi7ykochemicznych.

Natomiast oleje smarowe — objęte kodami CN 2710 1971 do 2710 1999 - mimo iż w uwagach

dodatkowych do działu 27 Taryfy Celnej pkt.2 lit. f) są definiowane również pod katem wiaściwości

fizykochemicznych, to przypisanie ich do właściwego kodu CN odbywa się przy uwzględnieniu ich

zastosowania. Oleje napędowe, posiadając sugestywną nazwę bez odniesienia do możliwości

zastosowania odmiennego niż do celów napędowych, posiadając charakterystyczne właściwości

fizykochemiczne, które są podstawą do ich zastosowania do celów innych niż napędowe powinny,

analogicznie jak oleje smarowe, mieć również możliwość zwolnienia od podatku akcyzowego.

Możliwość zastosowania takiego zwolnienia przez państwo członkowskie UE została również

uwzględniona w Dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnie 27 października 2003 r. w sprawie

restLlktLfr”zacjf wspólnotowych przepisów ramowych dotyczacych opodatkowania produktów

energetycznych I energii elektrycznej w pkt 22 oraz 28.

Izba pragnie podkreślić, że ustanowienie mechanizmów kontroli nad obrotem i zużyciem olejów

napędowych wydaje się możliwe. Już sam Minister Finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie

kontroli niektórych wyrobów akcyzowych zaproponował mechanizmy kontroli nad zużywaniem tych

olejów napędowych na cele olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych lub procesowo-

technologicznych (w tym zakresie oba rozporządzenia są niespójne, gdyż w projekcie rozporządzenia

W sprawie zwolnień z podatku akcyzowego Minister Finansów proponuje usunięcie tego zwolnienia,

a w projekcie rozporządzenia w sprawie kontroli proponuje mechanizmy kontroli nad stosowaniem

tego zwolnienia). W rozporządzeniu tym zaproponowano obowiązek poinformowania właściwego

naczelnika urzędu celnego o planowanym wykorzystaniu oleju napędowego zużywanego na cele

olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych lub procesowo-technologicznych. Dzięki ternu,

właściwy naczelnik urzędu celnego na podstawie analizy ryzyka będzie mógł zdecydować

O ewentualnym uczestniczeniu w zużywaniu olejów napędowych do celów zwolnionych. Zdaniem Izby

takie rozwiązanie powinno wyeliminować ryzyko powstania nieprawidłowości w stosowaniu tego

zwolnienia.

Innym rozwiązaniem, chociaż mniej korzystnym dla przemysłu yi Polsce, mogłoby być ograniczenie

stosowania tego zwolnienia do określonych branż tj. do produkcji środków chemicznych „N tym farb,

płukania instalacji produ kcyjnych, zużywania w transform atorach.

Podsumowując powyższe, Izba postuluje pozostawienie tego zwolnienia w obecnym kształcie

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień, a dodanie ewentualnie mechanizmów kontroli nad

stosowaniem tego zwolnienia np takich jak w projekcie rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych

wyrobów akcyzowych. Zdaniem Izby, wzmocnienie kontroli nad zużyciem tych olejów napędowych

będzie efektyniejsze dla budżetu państwa, niż wyeliminowanie tego zwolnienia. Wyeliminowanie

tego zwolnienia, mogłoby bowiem skutkować przenoszeniem działalności części podmiotów do tych



państw członkowskich Unii Europejskiej gdzie takie zwolnienia z podatku akcyzowego funkcjonują.

Z.ŁĄCZONE DOKUMFJNTY

(kłpis akual:iy z KRS

E. Ninięsz zgłoszenie doŁycy uzupłnini braków forma1nych/ziany danych*
zgłoszcnia dokonn€go dnia .......

<podać dtĘ Z CZĘŚCi crzu:Iegu zułoni2)

F OSOBA SKŁąDAJĄCA ZGŁOSZENIE

Inię I nazwiskc ai odD±3

T:.JTsz ZieIińgk 5 1itcada 2015 r:n Zjcjńr

t-_Os j--i

PSk!zb emy

iIjń.-!ri

G KIJiUZIJLA ODPO4TEDZIALNOSCI NEJ k SKDNIE FZYIYCH ZEZNAN

. r
JesLe:i wia.wy odpJ1cz3a1nosc1 arfleJ Z OZef1JE :s”wqQ QJ:Ld:2ła .L?AJU

——--- ----

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności Iobbingowej w 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 zgłoszenia (art. 7 List. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalności lobbingowej W

procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. [J. Nr
181, poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
konieczne rubryki, powtarzając 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 zgłasza zainteresowanie pracami 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, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lohbingowej w procesie stanowienia
prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

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


