
ZGŁOSZENIE

ZAINTERESOWANIA PRACANI NAD PROJEKTEM

Projekt z dnia 04 marca 2016 USTAW”A o zmianie ustawy — Prawo celne oraz
niektórych innych ustaw

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

I Nazwa/imię i nazwisko**

priaiToIaccoPoIska S.A

________________

2 . Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**

Jankowice, uL Przemyslowa 1, 62-080 Tanowo Podgórne
3 Adres cle korespondencji i adres c-mail

Jankowice, ni. Przemysłowa 1, 62-080 Tamowo Podgórne I
grayna.soko1oiska®pJ.imptobcom

_______________________________________

B WSKA14NIF OSÓB JPRWNJONYCH DO REPREZENTOWANł PODMIOI1J WYMIENONECO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

—T;:-— —— Imię i fla7WiSkO Adres

I Andrzej Duda — Prokurent, Menedżer ds.
-

Bilansów i Podatków
2 Grażyna Sokołowska — Prokurent,

Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA P1UNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCERONY

Przedmiotem ochrony jest interes Spółki Imperial Tobacco Polska SA., producenta i

sprzcdawcy wyrobów tytoniowych. Projekt ustawy leży w obszarze zainteresowat Spółki

Imperial Tohacco Polska SA., jako prowadzącej skiady podatkowe, zawiera on bowiem regulacje

niąjące bezpośredni wpływ na działalność SpóJki.

1. Przedmiot postulowane2o rozwiszania

Spółka ana]izując przepisy przedłożonego projekw ustawy zauważyla pewną niejasność,

dotyczącą zapisu ArL2O w p18 na stronie 49 Projektu ustawy w Art.64 ust.5. Zapis Art64

ust.5 w brzmieniu z Projektu jest następujący;

)„ Wprzypadku zmiany danych zawćrtych w zgłoszeniu lub w dokumentach
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 pkt 1, podmiot jest

obowiązany powiadomić o tych zmianach właściwy organ Służby Celnej.”

Zdaniem Spółki zapis ten mógłby brzmieć:

„Wprzypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu lub w dokumentach
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 pkt 2, podmiot jest



obowiązany powiadomić o tych zmianach właściwy organ Służby Celne].

Po\k) źsze wynika bowiem z zapisów projektowanego Art64 ust. O, określającego zakres
delegacji dla Ministra wlaśchego do spraw finansów publicznych.

2. Uzasadnienie

Z literalnych zapisów dokonanych w Projekcie Art64 ust. 10 (strona 50) zostały określone

delegacje dla Ministra wiaściwego do spraw finansów publicznych w ten sposób, że Minister ten
określi \ drodze rozporządzenia:

Wp. 1) rodzaje działalności, o kiórej mowa w ar!. 30 ust. 2 pkt 2-4, przed rozpoczęciem
której przeprowcidza się urzędowe spcaśdzenie,
W p 2) dokumenty mqjqce znaczenie do przeprowadzania koiitioli, o kIó!ych mowa w ust.
3 i 4, oraz zakres danych i informacji zamieszczanych w tych dokumentach oraz
tryb rzes1anio dokumentów(”. .

Skoro zatem dokumenty, które będą miały znaczenie do przeprowadzenia kontroli zostaną
wymienione w rozporządzeniu. o którym mowa w Art.64 ust. 10 pkt2.. to również „ zdaniem
Spółki, W Art. 64 ust.5 zmiany w tych dokumentach dotyczą rozporządzenia wymienionego y
Art.64 ust. 10 pkt.2.

Zdaniem Spółki, delegacja dla Ministra yłaściwego do spraw finansów publicznych, o której
mowa w Art64 ust. 10 pkt. I ma określić rodzaje dzialalności, a nie rodzaje dokumentów.

A te z kolei będą określone przez delegację wymienioną w Art64 ust. 10 pkt.2.

D . ZMJCZONE DO3MNTY

I Aktualny odpis KRS

3

S

6

.7

E. Niniejsze zgoszeniedotyczyuzupełnieria bra3ów formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego głoszeriia)

F. OSOBA SKŁ?DAJĄJ3 ZGWSZENIE

—--

Imię i nzisko Data Podpis
. X3

PROUEN
d5.

ricyjnych Prawnych
(J

Andrzej Duda
Prokurent

Grażyna Sokolowska
Prokurent

I l-03-2016

I 1-03-2016

2



PRQKIG. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁAflNIE FAŁSZYWYCH ZEZNN /Yktor Prawnych
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za złozenie fałzyiego oswiadcna

_______
___________________________________________

(POdY S koIowsk

* 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:
1 Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
W procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia .. 2011 r. W sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U Nrpoz . ) 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 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 lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nadprojektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

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