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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 rozporzqdzenie w sprawie zwolnienio z obowiqzku złożenia zabezpieczenia akcyzowegoA. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

L Nazwa
POLSKA ORGANIZACJA PRZEMYSŁU 1 HANDLU NAFTOWEGO

2. Adressiedziby
Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail: jw.
popihn@ojihn.pi

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

-

Lp. Imię i nazwisko I Adres

1 Leszek Wieciech

2

3

4

S

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRkWNEO „ ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGOPRZEDMIOTEM OCHRONY

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie przedsiębiorstwa działająceW przemyśle i handlu paliwami w całym łańcuchu, począwszy od produkcji poprzez komponowanie, logistykę,magazynowanie i sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Przedsiębiorstwa branży paliwowej zrzeszone w POPIHNkontrolują 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 rozporzqdzeriie w sprawie zwolnienia z obowiqzku złożeniazabezpieczenia akcyzowego w paragrafIe 2(2) dokonano zmiany polegającej na rozszerzeniu braku obowiązkuskładania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do zwolnienia z obowiązku składaniazabezpieczenia akcyzowego na wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tego obowiązku, jeżeli:
- właściwy Naczelnik UC dysponuje tymi dokumentami i dane w nich są aktualne
- dane zawarte w dokumentach znajdują się w bazach danych publikowanych i aktualizowanych przez właściweorgany.

POPiHN postuluje doprecyzowanie tego przepisu w takim kierunku, iż brak obowiązku składania dokumentówdotyczy sytuacji, w której spełniony jest chociażjeden z powyższych warunków.

Lc)



W uzasadnieniu należy stwierdzić, iż informacje o spełnieniu takich warunków są w posiadaniu NUC lub wręcz są

one publicznie dostępne.

Z kolei w paragrafie 4(3) niniejszego projektu rozporządzenia dodano zapis, zgodnie z którym podmiot

zwolniony, któremu nie doręczono decyzji w sprawie przedłużenia lub odmowy przedłużenia zwolnienia

powinien przedłożyć zwolnienie celem naniesienia adnotacji o przedłużeniu terminu jego stosowania.

W tym przypadku POPiHN postuluje odstąpienie od tej zmiany, gdyż przepis ten jest zbędny i niepotrzebnie

zwiększa formalizm. Przedłużenie obowiązywania zwolnienia ma miejsce „z mocy prawa”, o czym podatnik

będzie O tym wiedział - podobnie jak Naczelnik UC (zna prawo).

Taki przepis spowoduje ponadto zbędne wątpliwości co do skutków sytuacji, gdy podatnik nie przedłoży do

adnotacji.

Konstrukcja przepisu też jest wadliwa, bo jeśli mowa o art. 64(5a) to z założenia nie doszło do doręczenia decyzji

w/s zwolnienia. Dodatkowo, nie wiadomo w jakim terminie podatnik miałby przedkładać decyzję celem

adnotacji.

Jeśli już istnieje konieczność „udokumentowania” POPiHN postuluje, aby obowiązek ten spoczął na Naczelniku,

który ma wydać stosowne postanowienie.

Ona ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych4zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data odpis
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Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ „ „\
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „

t

(podpis)



.

Jeżeli zgioszenie nie lest sktadane w trybie art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowieniaprawa, treść: „ Zgłoszenie zmiany danych skreśla się...
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1 Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistnialych po dacie wniesienia urzędowegoformularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawyZ dnia 7 lipca 2005 r. o dzialałności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnychoraz projektami zaloźeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181. poz. 1080)), w nowym urzędowym formutarzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkierubryki, powtarzając również dane. które zachowały swoją aktualność.
2. Część B formularza wypelnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, którazgiasza zainteresowanie pracami nad projektem z3łożeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście wtych 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 2005r. o dzialalności Iobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotuw pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.Informacja: Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 rW sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. Nr 181,poz. 1080)




