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PRZEDHIOTE! OCURON

AR Cartan Kraków Sp z o o (dalej AR Carton lub Spółka) jest podmiotem prowadzącym działalność

W zakresie produkcji opakowań dla branży tytoniowej Spółka posiacia zakład będący drukarnią

wklęsłodrukową

W toku swojej działalności produkcyjnej Spółka jako jeden z rozpuszczalników do rozcieńczania

farb wykorzystywanych do produkcji opakowań dla branży tytoniowej wykorzystuje alkohol

etylowy skażony octanem etylu klasyfikowany do kodu CN 2207 20 (Alkohol etylowy i pozostałe

wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone)

Tymczasem, upubliczniony projekt rozporządzenia usuwa metodę skażenia stosowaną dotychczas

przez Spółkę. przedstawiając jednocześnie kilka innych metod skażenia, które mogą być stosowane



wyłącznie w okreIonych przypadkach (np. metoda skażenia alkoholu etylowego wykorzystywanego

do produkcji kosmetyków).

W ocenie Spółki, zaproponowana przez Ministerstwo Finansów treść projektu rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy,

warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich

przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (dalej: projekt rozporządzenia w sprawie

dokumentu dostawy) jest z jednej strony nieprecyzyjna, a z drugiej strony powoduje istotne

wątpliwości co do jej zgodności z systemem podatku akcyzowego.

Poniżej AR Carton przedstawi swoje uwagi do ww. rozporządzenia.

1. Stanowisko AR Carton

a) Zaproponowane rozwiazania

Zgodnie z 4 projektowanego rozporządzenia:

„Środkiem skażającym, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, służącym do stosowania zwolnień

od akcyzy, jest:

1) mieszanina alkoholu izopropyiowego 2 000 ml I benzoesami denalonium I g lub alkoholu

fart-butylowego 78 g I benzoesanu deaatonium I g lub ftalan dietylu I 000 ml, w ilości

minimalnej na I hi alkoholu 100% vol., w przypadku produkcji:

a) wyrobów kosmetycznych i toaletowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.422

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) zwanej dalej „PKD” która została

wpmwsdzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 251, poz. I 885),

b) lakierów do włosów, preparatów do ondulacji i wzmacniania włosów klasylkowanej do

podklasy PKD 20. 42.Z;

2) mieszanina alkoholu izopropyiowego 2 000 ml i benzoesami denatonium I g lub alkoholu

tefl-butylowego 78 g I benzoesami denatonium I g, w ilości minimalnej na I hi alkoholu

100% „ W przypadku produkcji:

e) wyrobów zapobiegających atakom owadów (repelentów) klasyfikowanej do podklasy

PKD 20. 20.Z lub PKO 20.422, w zależności od składu procentowego wyrobów,

b) wyrobów chemii gospodarczej klasyfikowanej do podklasy PKD 20. 14.Z, PKD 20.41.Z

lub PKD 20.42.Z, W zależności od składu procentowego wyrobów,

c) olejków eterycznych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.532,

d) mieszanin substancji zapachowych klasyfikowanej do podklasy PKD 20.53.Z;



3) mieszanina alkoholu izopropylowago 3 000 mfloctanu etylu 5 000 ml, w ilości

minimalnej na I hi alkoholu 100% yol, w przypadku produkcji farb, lakierów

klasyfikowanej rio podklasy PKD 20.302;

4) mieszanina benzyny silnikowej 3 000 ml, eteru efylo-tert-butylowego (ETBE) 2 000 ml i

alkoholu izopropyiowego I 000 ml, w ilości minimalnej na I hi alkoholu I 00% yol, w

przypadku produkcji biopaliw klasyfikowanej do podklasy PKD 20. 14.Z lub PKD 20.592, w

zależności od składu procentowego wyrobów;

5) mieszanina alkoholu izopropyiowega 3 000 ml, ketonu etylowo-metylowego I 000 ml 1

benzoesanu denatonium I g, w ilości minimalnej na I hi alkoholu 100% yoi, w przypadku

produkcji:

a) rozcieńczalników i rozpuszczalników klasyfikowanej do podklasy PKD

20.14.Z lub PKD 20.30.Z,

b) płynów do szyb I przeciwoblodzeniowych klasyfikowanej do podklasy PKD.

20. 14.Z lub PKD 2059 Z.

c) rozpałki do grilla klasyfikowanej do podklasy PKD 20. 14. Z lub PKO 20. 59.Z w

zależności od składu procentowego wyrobów,

d) pozostałych wyrobów innych niż alkohol etylowy nieskażony O objętościowej

mocy alkoholu 0 % obj. lub większej i alkohol etylowy I pozostałe wyroby

alkoholowe, o dowolnej mocy;

6) nipagina (aseptina) 3000 g, W ilości minimalnej na 1 hi alkoholu I 00% yol, „ W przypadku

produkcji:

a) Środków dezynfekcyjno-czyszczących klasyfikowanej do podklasy PKD

20.202,

b) mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących klasyfikowanej do podklasy

PKD 20.42.Z

Minister Finansów zaproponował więc, aby możliwość wykorzystania danego skażalnika została

powiązana z konkretną działalnością w jakiej jest wykorzystywany alkohol etylowy skażony danym

skażalnikiem.

Analizując treść zaproponowanego 4 ww. rozporządzenia, należy dojść do wniosku, że jedynym

skażalniklem jaki może być wykorzystany do skażenia alkoholu etylowego wykorzystywanego

do rozcieńczania farb wykorzystywanych do produkcji opakowań (zgodnie z 4 pkt 5 lit. a) bądź

lit. d) projektu rozporządzenia) jest:

. mieszanina alkoholu izopropyiowego 3 000 ml, ketonu etylowo-metylowego I 000 ml

benzoesanu denatonium 1 g, W ilości minimalnej na I hi alkoholu 100% vol.

Powoduje to, że do produkcji farb, a więc działalności klasyfikowanej do podklasy PKD 20.30.Z może

być wykorzystywany alkohol etylowy skażony skażalnikiem niezawierającym benzoesanu denatonium



ketonĘ”łowometyIowego ięc skażalnikiem wskazayni w 4 pkt 3), ale do rozcieńczenia taIiej

farby już nie można wykorzystywać alkoholu etylowego częściowo skażonego niezawierającego

benzoesanu denatonium (dalej: bitrexu) i ketonu etylowo-metylowego (dalej MEK) Taki brak

konsekwencji Ministra Finansów powoduje istotne problemy praktyczne.

Wynikają one z tego, że ze względów technologicznych, w przypadku produkcji części opakowań,

do rozcieńczenia farby, nie istnieje możliwość wykorzystania alkoholu etylowego skażonego

bitrexem, jak również nie istnieje możliwość wykorzystania alkoholu etylowego skażonego MEK.

b) Brak możliwości wykorzystania alkoholu etylowego skażonęgo bitrexem do produkcji części

pakowąń

AR Carton pragnie podkreślić, że w przypadku produkcji opakowań do wyrobów tytoniowych nie istnieje

możliwość wykorzystania alkoholu etylowego skażonego bitrexem do rozcieńczenia farb nakładanych

na opakowanie wyrobów tytoniowych. Taka sytuacja wynika z tego, że bitrex jest najbardziej gorzką

substancją na świecie i po jego wykorzystaniu do rozcieńczenia farby, wszedłby w skład farby, która

zostałaby naniesiona na opakowanie wyrobów tytoniowych. Następnie pod wpływem dotyku (ciepło i

wilgoć) bitrex mógłby znaleźć się na dłoniach użytkownika wyrobu tytoniowego. Z tego właśnie powodu,

wykorzystanie bitrexu do produkcji opakowań dla branży tytoniowej jest niepożądane i

niezgodne z normami technologicznymi produkcji opakowań na wyroby tytoniowe. Wszyscy

kontrahenci Spółki (międzynarodowe koncerny tytoniowe) zastrzegają że do produkcji opakowań nie

może być wykorzystywany m.in. bitrex. Co więcej, takle standardy korporacyjne producentów

wyrobów tytoniowych mają zastosowanie na całym świecie (Spółka produkuje również opakowania

dla wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynki zagraniczne i do produkcji tych opakowań również

nie może wykorzystywać alkoholu etylowego skażonego bitrexem).

Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, że powyższa sytuacja dotyczy również branży

spożywczej, gdzie kontakt z żywnością opakowania pokrytego farbą rozcieńczoną rozpuszczalnikiem

zawierającym bitrex jest wykluczony ze względów technologicznych i jakościowych.

AR Carton pragnie również podkreślić, że alkohol jest jedynym rozpuszczalnikiem (nielimitowanym

przez naszego klienta), którego właściwości fizykochemiczne umożliwiają spowalnianie zasychania

farby i dzięki temu druk staje się w ogóle możliwy. Ponadto zastosowanie alkoholu pozwała nam na

obniżenie retencji pozostałych rozpuszczalników, których limity są odgórnie ustalane przez naszych

klientów. W przypadku braku możliwości zastosowania alkoholu, spółka nie będzie w stanie uzyskać

parametrów pozwalających na spełnienie wymagań stawianych jej przez klientów.



Skutkiem wprowadzenia rozwiązań w projektowanym kształcie byłoby więc wyeliminowanie z rynku

polskich producentów opakowań na wyroby tytoniowe I produkty spożywcze (nabywcy opakowań

Z pewnością nie zmienią swoich globalnych standardów i będą nabywali opakowania od producentów

Z innych państwa niż Polska) bądź wyeliminowanie z rynku polskich producentów alkoholu

etylowego skażonego (jako producent opakowań do wyrobów tytoniowych Spółka mogłaby nabywać

teoretycznie alkohol etylowy całkowicie skażony z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, który

nie zawera bitrexu — jednakże takie działanie powoduje znaczne ryzyka podatkowe dla podmiotów

takich jak AR Carton w przypadku nabycia nieprawidłowa skażonego alkoholu etylowego).

Spółka pragnie podkreślić, że obecnie prowadzi działalność jako podmiot zużywający alkohol etylowy

częściowo skażony i wypełnia przy tym wszystkie wymogi formalne wynikające z regulacji akcyzowych.

Celem Spółki czy też innych podmiotów z branży producentów opakowań nie jest „ucieczka” w

alkohol etylowy całkowicie skażony niezawierający bitrexu, ale możliwość nabywania na terenie

kraju alkoholu etylowego częściowo skażonego innym skażalniklem niż bitrex w dotychczasowy

sposób tj. pod nadzorem polskich organów celnych. AR Carton nabywając bowiem alkohol etylowy

częściowo skażony na terenie kraju od podmiotu prowadzącego skład podatkowy z zastosowaniem

wszystkich wymogów formalnych eliminuje/znacznie ogranicza ryzyko nabycia nieprawidłowo

skażonego alkoholu etylowego (jest to bowiem alkohol etylowy skażony przy udziale polskich organów

celnych na terenie polskiego składu podatkowego).

Mając na uwadze obecne deklaracje polskiego Rządu co do kwestii konieczności zwiększenia kontroli

nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w tym w szczególności obrotem alkoholem etylowym skażonym,

niewłaściwe wydaje się uniemożliwienie krajowym podmiotom zużywającym taki alkohol etylowy jego

dalszego wykorzystywania pod nadzorem organów celnych i zmuszenie tych podmiotów do nabywania

alkoholu etylowego całkowicie skażonego w inny sposób niż bitrexem z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej. Takie działanie jest sprzeczne również z deklarowanym przez polski Rząd wsparciem

polskich przedsiębiorców, w tym producentów alkoholu etylowego skażonego.

c) Brak możliwoścI wykorzystania a/koholu ety!oweo kbneqo MEK doprodukcji opakowań na

yyrobyjytoniowe

Ze względów technologicznych, do produkcji opakowań na wyroby tytoniowe nie może być

wykorzystywany również alkohol etylowy skażony MEK.

MEK jest bowiem substancją aromatyczną, która może migrować z opakowania na wyroby tytoniowe

znajdujące się w tym opakowaniu, zmieniając zapach i smak wyrobu tytoniowego (np. papierosa) Co

więcej, sam MEK jestjedną z substancji, która naturalnie znajduje się w dymie papierosowym. Użycie

skażonego MEK-iem alkoholu etylowego do produkcji opakowań na wyroby tytoniowe mogłoby



doprowadzić do zwiększenia jegozawartości Wdymie tytoniowym i zwiększenia szkodliwości wyrobu

tytoniowego.

W konsekwencji, zgodnie z globalnymi standardami koncernów tytoniowych, wykorzystanie alkoholu

etylowego skażonego MEK w toku produkcji opakowań jest niemożliwie. Oznacza to, że AR Carton nie

może wykorzystywać skażonego MEK alkoholu etylowego w toku produkcji.

d) Wątpliwości prawne

Zdaniem AR Carton, sposób sformułowania przedmiotowego projektu narusza również regulacje

unijne, w tym Dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 pażdziernika 1992 r. w sprawie harmonizacji

struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych z dnia 19 pażdziernika 1992 r

(Dz. Urz. UE.L Nr 316, str 21, dalej: Dyrektywa Strukturalna).

Mianowicie, art 27 Dyrektywy Strukturalnej wskazuje, że

„? Państwa Członkowskie zwalniają produkty objęte n/n/ejszą dyrektywą z ujednoliconego podatku

akcyzowego na warunkach, które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania

prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim

ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów:

(. ..)
b) gdy są one denaturowane zgodnie z wymogami każdego Państwa Członkowskiego i używane do

wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Zgodnie więc z art. 27 ust. 1 lit. b) Dyrektywy Strukturalnej, zwolnieniu z podatku akcyzowego podlega

objęty Dyrektywą Strukturalną alkohol etylowy skażony wykorzystywany do wytwarzania jakiegokolwiek

produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przy czym, jak wskazuje treść tego przepisu

zwolnienie to powinno być ustanowione na warunkach, które zostaną określone przez dane państwo

członkowskie w celu zagwarantowania prawicilowego I uczciwego stosowania takich zwolnień

oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania

tych przepisów, a alkohol etylowy powinien być denaturowany zgodnie z wymogami danego

państwa członkowskiego.

Zdaniem AR Carton art. 27 ust. 1 lit. b) Dyrektywy Strukturalnej zawiera więc obligatoryjne zwolnienie

dla alkoholu etylowego skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a państwo członkowskiego jest uprawnione do:

. określenia sposobu denaturacji tego alkoholu etylowego

. ustanowienia warunków prawidłowego i uczciwego stosowania takich zwolnień oraz

zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych



przeps6w a alkohol etylowy powinien być denaturowany zgodnie z wymogami danego

państwa członkowskiego.

Powoduje to, że skoro alkohol etylowy skażony wykorzystywany do produkcji wyrobów

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi jest zgodnie z art. 27 ust. I lit. b) obligatoryjnie

zwolniony z podatku akcyzowego, to sposób denaturacji alkoholu etylowego, jak również ww

warunki stosowania tego zwolnienia powinny być skonstruowarię w tąkspos6b, aby podmiot mcqł

skorzystaćz tego zwolnienia z podatku akcyzowego.

Tymczasem przedstawiony przez Ministra Finansów projekt rozporządzenia wydaje się niezgodny Z art

27 ust. I lit. b) Dyrektywy Strukturalnej, gdyż uniemożliwia podmiotom wykorzystanie do rozcieńczenia

farby podczas procesu produkcji opakowań na wyroby tytoniowe i artykuły spożywcze alkoholu

etylowego skażonego, gdyż metoda skażenia określona w tym rozporządzeniu, która mogłaby zostać

potencjalnie wykorzystana przewiduje skażenie tego alkoholu m.in. MEK i bitrexem, które ze względów

technologicznych nie mogą być wykorzystane do produkcji opakowań na wyroby tytoniowe i spożywczern

Podsumowując więc, treść projektu rozporządzenia uniemożliwia wykorzystanie do rozcieńczenia farby

do produkcji części opakowań (na wyroby tytoniowe i spożywcze), alkoholu etylowego skażonego, gdyż

dopuszczalne skażenie jest niezgodne normami technologicznymi mającymi zastosowanie do produkcji

tych opakowań.

e) Propozycja zmiany proiektu rozDorządzenia

Spółka będąc producentem opakowań dla branży tytoniowej nie jest producentem farb i lakierów.

Również inni producenci opakowań, w tym producenci opakowań dla branży spożywczej nie są co do

zasady równocześnie producentami farb prowadzącymi działalność klasyfikowaną do podklasy PKD

20.30,Z.

Co więcej, nawetjeżeli zużycie alkoholu etylowego do rozcieńczenia farb podczas produkcji opakowań

można zdaniem Spółki uznać za produkcję farb, to nie będzie to produkcja farb klasyfikowana do

podklasy PKO 20.30,Z co powoduje, że takie podmioty nie będą mogły skorzystać ze skażalnika

niezawierającego bitrexu, MEK i wskazanego w 4 pkt 3 projektowanego rozporządzenia.

W związku z powyższym, AR Carton proponuje zmianę 4 pkt 3 projektowanego rozporządzenia i

przyjęcie następującego brzmienia „mieszanina alkoholu izoprapyiowego 3 000 ml I octanu etylu 5 000

ml, w ilości minimalnej na I hi alkoholu 100% yol, w przypadku produkcji farb, lakierów klasyfikowanej

do podklasy PKD 20.30.ZIub do rozcieńczania farb, lakierów w przypadku produkcji i drukowania

opakowań klasyfikowanej do podklasy I 7.212 lub 18. 12,Z. lub 22.222.”



Przedstawiona powyżej zmiana 4 pkt 3 projektowanego rozporządzenia umożliwi podmiotom takim

jak Spółka dalsze prowadzenie działalności w zakresie produkcji opakowań. Jednocześnie nie będzie

wiązała się Z ryzykiem powstania nieprawidłowości, gdyż obrót i zużycie tak skażonego alkoholu

etylowego w dalszym ciągu będzie dokonywany pod nadzorem organów celnych.

f) Qkręs przęjŚcjpy

Jeżeli jednak Ministerstwo Finansów uzna, że zasadnym jest wprowadzenie listy skażalników w

proponowanym kształcie (który doprowadzi do braku możliwości zużywania częściowo skażonego

alkoholu etylowego zwolnionego z podatku akcyzowego do produkcji opakowań i konieczności

nabywania alkoholu etylowego całkowicie skażonego z innych państw), to w ocenie AR Carton powinna

zostać doprecyzowana treść uzasadnienia do tego rozporządzenia bądź treść samego rozporządzenia.

Zgodnie Z 2 projektu tego rozporządzenia: rśrodki skażające, o których mowa w rozporządzeniu. o

którym mowa w I mogą być stosowane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w Życie niniejszego

rozporządzenia.

Zdaniem Spółki, powyższy 2 należy rozumieć W ten sposób, że skażenie z wykorzystaniem środków

skażających zawartych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie

dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy z dnia 22 grudnia

2015 r. (Dz,U. z 2015 r. poz. 2285) mogą być stosowane do skażania alkoholu etylowego nie dłużej niż

przez 3 miesiące.

Natomiast 2 nie wskazuje wjakim okresie powinien zostać zużyty alkohol etylowy skażony tymi

skażalnikami I wprowadzony już na rynek (np będący w posiadaniu podmiotów zużywających)

W ocenie Spółki, takie sfomułowanie 2 prowadzi do wniosku, że alkohol etylowy skażony

dotychczasowymi skażalnikami i wprowadzony na rynek może zostać zużyty w dowolnym

okresie. Tym niemniej, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, AR Carton postuluje, aby

Minister Finansów potwierdził taką możliwość w treści uzasadnienia.

Jeżeli jednak, celem Ministerstwa Finansów byłoby, aby alkohol etylowy skażony dotychczasowymi

skażalnikami mógł być zużyty wyłącznie w okresie 3 miesięcy po wejściu w życie tego rozporządzenia,

to zdaniem AR Carton termin ten powinien zostać znacznie wydiużony do 6 lub 12 miesięcy. Wynika to

Z faktu, że część z podmiotów posiada znaczne zapasy alkoholu etylowego skażonego

dotychczasowymi skażalnikami, gdyż np. nabycie tego alkoholu etylowego odbywa się raz w roku

autocysterną. Należy przy tym podkreślić, że dostawcy tego alkoholu etylowego z całą pewnością nie



przyjmą jego zwrotu ze względu na zmianę listy skażalników. Tym samym, podmioty powinny mieć

możliwość jego wykorzystania do celów zwolnionych, aż do jego zużycia i przejścia na alkohol etylowy

całkowicie skażony nabywany z innych państw.
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupałnienia braków formalnych/zmiany danych**
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
labbingowej 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 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz U 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 lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a także pelnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

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


