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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENiA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃPROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wis dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowychobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skazających alkohol etylowyA. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa
POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO

2: Adres siedziby
Rejtana 17 ok 36
02-516 Warszawa

3. Adresdo korespondencji i adres e-mail jw.
popihnophnp

B . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMiOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACHNAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Leszek Wieciech

2

C . OPIS POSTULOW?NEGO ROZWIĄZANIA RAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERE SU BĘDĄCEGOPRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie przedsiębiorstwa działające
w przemyśle i handlu paliwami w całym łańcuchu, począwszy od produkcji poprzez komponowanie, logistykę,magazynowanie I sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Przedsiębiorstwa branży paliwowej zrzeszone w POPiHN
kontrolują 100% produkcji, 85% handlu hurtowego i ok. 60% handlu detalicznego paliwami, a także około 80%handlu olejami smarowymi. Projekt reguluje kwestie o zasadniczym znaczeniu dla rynku paliw ciekłych w Polsce,dotyczy bezpośrednio członków naszej organizacji i ma istotny wpływ na prowadzoną przez nich działalnośćgospodarczą.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporzqdzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobuzwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków
skażajqcych alkohol etylowy, w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1 mowa jest o tym, iz w przypadku podmiotu
prowadzącego skład podatkowy, dokument dostawy jest wystawiany dla potrzeb dostarczania wyrobów
zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub do podmiotu
zużywającego oraz w przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot
zużywający do jego składu podatkowego

POPiHN postuluje uzupełnienie w * 2 ust. 1 pkt 1 potwierdzające, że dokument dostawy może być
wystawiany, w przypadku zwrotu do składu podatkowego tego podmiotu, z którego wyroby te zostaływyprowadzone, lub do innego składu podatkowego tego podmiotu.



W szczególności postulujemy:

a. wprowadzenie zapisu potwierdzającego, że dokument zastępujący dokument dostawy, w przypadku

przemieszczania wyrobów z zerową stawką akcyzy, nie musi mieć swoich podstaw w porozumieniach

międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej (wyroby z zerową stawką akcyzy są

dystrybuowane na terenie kraju, gdzie w zasadzie nie stosuje się dokumentów znajdujących źródło w

porozumieniach wspólnotowych);

b. wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego zmianę miejsca przeznaczenia wyrobów zwolnionych z

podatku akcyzowego (wyroby zwolnione od akcyzy dostarczane są np. do portów lotniczych gdzie

możliwość odbiorów paliw uzależniona jest m. in. od warunków atmosferycznych — niemożność odbioru

W pierwotnie wskazanym porcie lotniczym skutkuje koniecznością zwrotu tegoż paliwa do składu

podatkowego, a którego paliwo wydano, co jest nieuzasadnione ekonomicznie i logistycznie, bowiem

nieodebrane paliwo powinno być dostarczone do innego portu lotniczego bez operacji zwrotu do składu

podatkowego);

Uzasadnieniem jest fakt, iż organów podatkowych interpretuje niniejszy przepis zawężająco, W ten sposób, że

zwrot wyrobów zwolnionych może zostać dokonany wyłącznie do składu podatkowego, z ktorego wyroby

zwolnione pierwotnie zostały wyprowadzone, celowe jest doprecyzowanie w przedmiotowym rozporządzeniu.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę w stosowaniu dokumentów dostawy, w celu

uszczelnienia systemu kontroli wyrobami zwolnionymi jak I korzystającymi z zerowej stawki akcyzy oraz w celu

wyeliminowania abstrakcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu wyrobów zwolnionych (np. niemożność zmiany

miejsca przeznaczenia w przypadku paliw lotniczych dostarczanych do poszczególnych portów lotniczych)

konieczne jest doprecyzowanie przepisów traktujących o dokumencie dostawy.

Ponadto. w paragrafie 1(1) brakjest odwołania do art. 89 ust 2 pkt 5 ustawy (WNT przez ZO, a następnie dostawa

poza procedurą zawieszenia, ale na podstawie DD)

Ponadto, W paragrafie 2(2)(1) projekt określa, iż dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, w

sytuacji kiedy wyroby akcyzowe są bądź DOSTARCZANE jako zwolnione do podmiotu zużywającego, bądź

PRZEMIESZCZANE jako wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy do zużywającego podmiotu

gospodarczego.

Używanie różnych pojęć dla podobnych przesunięć (DOSTARCZANE ys PRZEMIESZCZANE), może budzić

wątpliwości, czym one się różnią (np czy wjednym odbiorca jest nabywcą, a w drugim to tylko przemieszczenie).

Dlatego też POP1HN postuluje, aby w uzasadnieniu projektu podkreślić fakt, że nie ma różnic pomiędzy tymi

dwoma pojęciami.

Por]ąt2) W paragrafie 2(3)(1)(a) regulacja nieco inaczej odnosi się do podobnych sytuacji zwrotów do składu

podatkowego wyrobów zwolnionych z akcyzy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy (tj DD jest przekazywany

PODMIOTOWI DOKONUJĄCEMU ZWROTU), a W drugim PODMIOTOWI, OD KTÓREGO WYROBY SĄ

PRZEMIESZCZANE.

Analogicznie do poprzedniej propozycji, POPiHN postuluje, aby w uzasadnieniu projektu podkreślić fakt, że

nie ma różnic pomiędzy tymi sytuacjami.

Ponadto, w paragrafie 2(3)(1)(a) powtarza się treść poprzedniej jednostki, „pominięto” słowo POWROTNEGO

wprowadzenia do składu.

POP1HN postuluje powrót do poprzedniej wersji zapisów, albo potwierdzi przez Ministerstwo Finansów, że nie

miało ono na celu zmiany normatywnej, zwłaszcza że w dalszej części zdania dalej odnosi się do POWROTNEGO

wprowadzenia.



D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data

Leszek Wieciech 2 11.2015
PrezesDyrektor Generalny

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAI

Jestem świadomy odpowIedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

. Jeżeli zIoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 ipa 2005 r. o działaInośc lobbingowej w procesie stanowienia
prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.

*.

Niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1. Jezeli złoszene ma na celu uwzgędnienie zmian zaistniałych po dacie wniesiena urzędowego formularza zgłoszenia (art 7 ust. 6 ustawy

Z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbngowej w procesie stanowienia prawal lub uzupetnieme braków formalnych poprzedniego zgłoszenia l
3 rozporządzenia Rady Mnstrćw z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych
oraz projektami założeń projektów ustaw lDz. U Nr 181, poz 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
rubryki, powtarzając równez dane, które zachowały swoją aktua1noć

2 Częśc B formuarza wypełnia się w przypadku zgioszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy o5oba fizyczna, która
zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem zatozeń projektu ustawy lub projektim aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyla osobiście w
tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okolicznosci, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art 7 ust 5 ustawy z dnia 7 ipca 2005
r o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wneieria zgłos7enla lub do reprezentowania podmiotu
W pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu załozeń projektu ustawy

4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia
Informacją: Wzór wniosku znajduje sę w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011
w sprawie zgłaszania za nteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami załozeń projektów ustaw (Dz U Nr 181,
poz 1080)

Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

F.

zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)




