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ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 aarca 2016 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu
zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akoyzy ze względu na ioh

przeznaczenie oraz środków skażaąoych alkohol etylowy

A . OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACfl4I NiW PROJEKTEM

I. Nazwa/imię i nazwisko**

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

2. Adres siedziby/adres miejscazamieszkania*

nI. Chalubińskiego 8, OO-613 Warszawa

3. Adres dokorespondenĘi i adres e-mail

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentcwego
ni. Chałubińskiego 8, OO-613 Warszawa

beata . kowalczyk@kosmetyki—detergenty.pl

B . WSKkZ?NIE OSÓB UPRAWNIONYCH DÓ iśśWeźt*rowiŃxK PODMIOTU WIMIENIOIQEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

I Beata Kowalczyk Polskie Stowarzyszenie Przemysłu
Kosmetycznego i Detergentowego

nI. Chałubińskiego 8, OO-613 Warszawa
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C . OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA RAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Odpowiadając na pismo z dnia 17 marca 2016 r., znak: PA3.8lOO.l2015 dotyczące projektu rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy,
warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowychobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich

\rż,



przeznaczenie oraz środków skażających aŁkoho etyŁowy, poniżej przedstawiam uwagi Po”skiego
Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego I Detergentowego.

Stowarzyszenie w peŁni popiera prace podejmowane w trosce o zdrowie I bezpieczeństwo spoŁeczeństwa -

przeciwdziaŁanie alkohoŁizmowi oraz działania zmierzające do ograniczenia występowania oszustw
podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Członkowie Stowarzyszenia to małe, średnie i duże przedsiębiorstwa — producenci kosmetyków
i detergentów, w tym produktów biobójczych, których dziata[ność determinuje legislacja sektorowa.

W związku z powyższym, wątpliwości budzi propozycja zmiany 4 ust. 6 pkt a wskazująca jako jedyny środek
skażający służący do zwolnienia od akcyzy:

B nipaginę (aseptinę) 3 000 g, w ilości minimalnej na 1 hi alkoholu 100% vol., w przypadku produkcji
środków dezynfekcyjno-czyszczących klasyfikowanych do podklasy PKD 20.20.Z.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r, W sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), podklasa 20,20.Z obejmuje m.in. produkcję środków dezynfekujących (dla celów rolniczych
i innych). Znaczną część tych produktów stanowią środki do dezynfekcji: przemysłowej, spożywczej,
medycznej, szpitalnej, które ze względu na skład i zawarte w nich substancje czynne podlegają przepisom
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r, W sprawie
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia
wykaz substancji czynnych, które mogą być stosowane w produktach biobójczych.

W przypadku produkcji np. środków do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk zawartość alkoholu
etylowego w produkcie wynosi od 50 do 70%. Zawartość nipaginy stanowić zatem będzie ponad 2.5%.
Nipagina będąc związkiem chemicznym z grupy parabenów wykazuje działanie biobójcze (grzybobójcze).
Z uwagi, że nipagina nie jest objęta wykazem substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach
biobójczych i przy tak wysokim stężeniu nie może być uznana za tzw. substancję pomocniczą - rejestracja
oraz wprowadzenie do obrotu tego typu produktu jest niemożliwe.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienia w ramach ww. projektu
rozporządzenia następującej propozycj i zmiany:

dodanie w *4 ust. 2 dodatkowego punktu obejmującego środki dezynfekcyjno-czyszczące
klasyfikowane do podklasy PKD 20.20.Z, co umożliwi producentom ww. środków stosowanie
mieszaniny alkoholu izopropylowego 2 000 ml i benzoesanu denatonium 1 g lub alkoholu
tert-butylowego 78 g i benzoesanu denatonium 1 g, w ilości minimalnej na 1 hi. alkoholu 100% yoL,
jako środków skażających sŁużących do stosowania zwolnień od akcyzy.

D . ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
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E Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia brakow forma1nych/zmany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F pQprzedIiego zgłoszenia)

F . OSOBA SKLPDAJĄCA ZGŁOSZENIE . .
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Beata Kowalczyk - I5kwietnia 2016 r.

G . KLkUZUL?3. ODPOWIEDZIALNOSCI F@RNEJ ZA SKŁAflANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAT

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

(podpis)

„

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 łipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „- Zgłoszenie zmiany danych skreśla się.
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Niepotrzebne skreśIić




