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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAJNTERESOWAMA PRACAMI NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ
PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
rozporządzenia z dnia 22 października 2015 r zmieniojqcego rozporzqdzenie w sprawie zwolnień od podotku akcyzowego

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa
POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO

2. Adres siedziby
Rejtana 17 lok. 36
O2S16 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres email: Jw.
grgapijjpj

B . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD
PROJEKTEM
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C . OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA RAWNECO, ZE WSKkZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Organizacja Przemysłu i Hand”u 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 działalność
gospodarczą.

W projekcie rozporządzenia zmieniojqcego rozporzqdzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w
paragrafie 6(2) dokonano wyłączenia przesunięć w zwolnieniu olejów smarowych przemieszczanych w
procedurze zawieszenia do zarejestrowanego odbiorcy w ramach WNT (tj. zamiast referencji do art. 32(3) -

referencja do art. 32(3)(1 - 3) i (6 - 9))

POPiHN postuluje odstąpienie od tej zmiany, gdyż wprowadza ona wyraźne ograniczenie „kierunków” przesunięć
w zwolnieniu olejów smarowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia do zarejestrowanego odbiorcy w
ramach WNT.

Obecnie w obrocie prawnym istnieje szereg interpretacji oraz wyroków (między innymi wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2012 r. I SA/Kr 200/12; wyrok Naczelnego Sądu
Adm ntstracyjnego w Warszawie z dma 26 s;erpnta 2015r I FSK 857/15) dopuszczających mozliwoyc nabywama



olejów smarowych w procedurze zawieszenia jako zarejestrowany odbiorca. Skoro przepisy krajowe dopuszczają

możliwość nabywania olejów smarowych w zawieszeniu akcyzy do składów podatkowych, nie ma konstrukcyjnych

przeszkód, aby dalej przesunięcia te mogły być realizowane również do zarejestrowanego odbiorcy.

Z kolei w paragrafie 6(3) niniejszego projektu rozporządzenia zawarto wykreślenie zwolnienia dla ON używanego

do celów elektroizolacyjnych • transform atorowych oraz procesowo technologicznych.

Również w tym przypadku POPiHN postuluje odstąpienie od tej zmiany, gdyż wprowadza ona wyraźne

ograniczenie zwolnienia dla branży smarowej i paliwowej. W szczególności nie można podzielić argumentów

uzasadniających likwidację przedmiotowego zwolnienia (dotychczasowe nadużycia i nieprawidłowe stosowanie

zwolnienia) bowiem możliwe jest, w celu przeciwdziałania patologiom, określenie i skuteczne stosowanie

środków zapobiegawczych i kontrolnych. Co istotne, środki takie zostały już przewidziane w projekcie

rozporządzenia w sprawie kontroli wyrobów akcyzowych. W projekcie tym proponuje się mechanizm kontroli nad

stosowaniem przedmiotowego zwolnienia ustanawiając obowiązek poinformowania właściwego naczelnika

urzędu celnego o planowanym wykorzystaniu oleju napędowego zużywanego na cele olejów

elektroizolacyjnych-transformatorowych lub procesowo-technologicznych.

Ponadto:
-jest DD (podobnie jak w innych przesunięciach ON w zwolnieniu z akcyzy)

- oleje smarowe nie zawsze mogą pełnić tę rolę
- zmiana będzie pociągała za sobą konieczność przystosowania się niektórych firm do nowej sytuacji pod

względem systemowym i logistycznym

rozporząd zen ia w spjpJekontgliniektórchyjrobóy,

akcyzqwyjtóre dopuszcza takiĘprzrnieszzĘnianakładając naoieobowjązki

Ąypocześiiinie POPiHN postuluje wprowadzenie w tym samym * G pkt 3 rozporządzenia zwolnienia dla tych

olejów, w brzmieniu:

„Zwalnia się od akcyzy oleje o klasyfikacji CN 27101941, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż

napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje do silników albo

do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów

do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy”.

W opinii branży, przeznaczenie olejów o klasyfikacji CN 27101941 do celów elektroizolacyjno-transformatorowych

oraz procesowych—technologicznych może bowiem budzić wątpliwości interpretacyjne z uwagi na fakt iż

wskazane powyżej cele nie posiadają legalnej definicji z przepisach prawa podatkowego.

Zarazem podkreślić naleźy, że możliwość stosowania zwolnienia dla olejów napędowych oznaczonych kodem CN

2710 19 41, O którym powyżej, ma istotne znaczenia dla działalności przemysłowej przedsiębiorstw. W zależności

od specyfiki działalności, możliwość stosowania tego zwolnienia pozwała na nieponoszenie ciężaru

ekonomi cznego wykorzystania olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych i procesowo-tech nologicznych w

sytuacji gdy są one ewidentnie wykorzystywane do celów warunkujących możliwość zastosowania zwolnienia w

obecnym stanie prawnym. Ważne też jest, że uwarunkowania techniczne uniemożliwiają stosowanie

ekwiwalentnych mediów elektroizolacyjnych - tra nsformatorowych i procesowych — technologicznych (y;

uzasadnieniu projektu rozporządzenia jako takie medium wskazano oleje smarowe).

On ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
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E. Niniejsze zgioszenie dotyczy uzupetniena braków formalnych/zmiany danychtt zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

R OSOBA SKłADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis
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Leszek Wieciech 2.112015 .. . \
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ci KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIEFAŁSZYWYCHZEZNAN C

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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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.

Pouczenie.
L Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienie urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawe) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego
zgłoszenie ( 3 rozporządzenie nady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów
normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. Li. Nr 181, poz. IDeO)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy
wypełnić wszystkie 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
zgiasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy łub projektem akłu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście
wtych pracach.

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

4. Część E tornsułarza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.
jpfpJmacją. Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (OzU. Nr 181,
poz. 1080)




