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A. OZMACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWJNEGO PRACPMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię i nazwisko**

Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkariia**

OO—131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 49

3. Adres do korespondenc5i i adres e—mail

OO—131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 49, e-mail: info@kib.pl

B . WSKAZANIE OSÓB UPNAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Adam Stępień

2 Jarosław Michałowski

Paweł Gąd

C . OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PPAWNEGO „ ZE WSKAZ.PNIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

W nawiązaniu do pisma Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów z dnia
17 marca 2016 r. (znak: PA3.8100.1.2015), przy którym przekazano w ramach prowadzonych przez
resort konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie
dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
akcyzy ze względu na ich przeznaczanie oraz środków skażających alkohol etylowy, Krajowa Izba
Biopaliw, odnosząc się do przedmiotowej regulacji uprzejmie informuje, co następuje.

Projekt jest niezgodny z ustawą o podatku akcyzowym oraz prawodawstwem
europejskim. Zawiera nieprawdziwe dane w Ocenie Skutków Regulacji. Wpłynie na spadek
konkurencyjności polskich podmiotów w stosunku do podmiotów zagranicznych
uniemożliwiając w dużym zakresie produkcję wyrobów na bazie częściowo skażonego etanolu
na terenie Polski.



Na szczeblu unijnym zagadnienie zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego

reguluje art. 27 ust. I lit. a) b) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie

harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (dyrektywa ta

będzie dalej przywoływana jako dyrektywa 92/12/EWG). Na podstawie tego dokumentu przyznano

Państwom Członkowskim jedynie kompetencję do określenia w prawodawstwie wewnętrznym

wymogów określających metodę lub też metody częściowego skażania alkoholu, by mógł on zostać

zwolniony od akcyzy, gdy zostanie przeznaczony do wytwarzania produktu nieprzeznaczonego do

spożycia przez ludzi. Natomiast dyrektywa 92/12/EWG nie reguluje bardziej szczegółowo uprawnienia

państwa członkowskiego do określenia metody lub też metod częściowego skażania alkoholu.

Oznacza to, że państwa mogą stosunkowo swobodnie regulować te metody. Jedyne ograniczenie,

które można wyprowadzić z art. 27 ust. I lit. b) dyrektywy jest takie, że ustanowione metody skażania

częściowego powinny umożliwiać zwolnienie od akcyzy wszelkich wyrobów, które nie są

przeznaczone do spożycia przez ludzi. Innymi słowy wykluczona jest taka sytuacja, w której państwo

członkowskie ustanowiłyby listę metod skażania dla alkoholu, który dotyczyłby jedynie części

produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, czego efektem byłoby to, że alkohol zawarty

W innych, niewymienionych przez państwo produktach tego rodzaju, nie mógłby zostać nigdy

zwolniony od podatku.

Dla identyfikacji wyrobów akcyzowych posłużono się w nim klasyfikacją wyrobów zawartą

w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Taki zabieg legislacyjny nie wydaje się zgodny z art. 3 ust. I

ustawy o podatku akcyzowym. Stanowi on, że do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów

akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”,

stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną

Z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn.

zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Z przepisu tego

wynika jednoznacznie, że klasyfikacja ta ma znaczenie dla określenia zakresu przedmiotowego

opodatkowania. Zatem, powinna ona być stosowana zarówno przy określaniu przedmiotu podatku, jak

też przy określaniu zakresu zwolnień od niego.

Wskazana regulacja wiąże również Ministra Finansów przy określaniu przez niego elementów

konstrukcji zwolnień od podatku. Stąd też nie może on wybrać dowolnie klasyfikacji towarów przy

kształtowaniu elementów konstrukcji zwolnień od podatku, lecz musi posłużyć się klasyfikacją

W układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). W konsekwencji należy stwierdzić,

że projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r.

W sprawie dokumentowania dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

w części odnoszącej się do sposobu identyfikacji wyrobów akcyzowych poprzez klasyfikację wyrobów

zawartą w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest niezgodny z art. 3 ust. I ustawy o podatku

akcyzowym. Przepis 4 projektu rozporządzenia budzi wątpliwości co do zgodności z art. 32 ust. 4

pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz z art. 27 ust. I lit. b) dyrektywy 92/12/EWG. Jak wskazano
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wyżej, w świetle art. 27 ust. I lit. b) dyrektywy 92/12/EWG, wszelkie wyroby nieprzeznaczone do

spożycia przez ludzi, które zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu skażonego alkoholu

etylowego, powinny być zwolnione od podatku akcyzowego. Natomiast państwa członkowskie mają

jedynie uprawnienie, a jednocześnie obowiązek, wskazania sposobów skażania tego alkoholu.

Poprzez regulację normującą sposoby skażania alkoholu etylowego nie mogą one dowolnie

kształtować listy wyrobów, które miałyby zostać zwolnione od podatku. W szczególności nie mogą

zawęzić zakresu przedmiotowego zwolnienia unormowanego w tym przepisie, który został

wyznaczony sformułowaniem „jakikolwiek produkt nie przeznaczony do spożycia przez ludzi”.

Konsekwencjątakiego unormowania będzie to, iż powstanie lista produktów, których produkcja będzie

upoważniała do zwolnienia z akcyzy częściowo skażonego alkoholu etylowego. Taka regulacja będzie

wykraczała poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 38 ust. I pkt 3 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 2

ustawy o podatku akcyzowym. Ze względu na przywoływane unormowania unijne oraz unormowania

zawarte w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów wydając

rozporządzenie określające rodzaje środków skażających, musi w taki sposób unormować tę kwestię,

by możliwe było zwolnienie od podatku alkoholu zawartego we wszelkich wyrobach

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Reasumując, projektowane przepisy budzą istotne wątpliwości prawne m.in. poprzez

wykorzystanie w nim klasyfikacji wyrobów zawartej w Polskiej Klasyfikacji Działalności dla identyfikacji

wyrobów dla celów zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego, w wyniku czego dojdzie do

naruszenia art. 3 ust. I ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto, wskutek wejścia w życie

znowelizowanego przepisu 4 rozporządzenia dojdzie do sytuacji, w której częściowo skażony

alkohol etylowy będzie zwolniony od podatku jedynie wtedy, gdy będzie wykorzystywany do produkcji

wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi imiennie wskazanych w tym rozporządzeniu, nie

zaś do wszystkich wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Takie unormowanie będzie

sprzeczne z art. 27 ust. I lit. b) dyrektywy 92/12/EWG, który nie pozwala państwom członkowskim na

ustalenie katalogu produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także z art. 32 ust. 4 pkt

2 ustawy o podatku akcyzowym, na mocy którego ma nastąpić zwolnienie od podatku wszelkich

produktów, które mogą być uznane za nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Zwracamy jednocześnie uwagę na nieznajomość technologii produkcji przez pomysłodawców

rozporządzenia. W 4 ust. 4 projektu proponuje się nipaginę (aseptinę) w ilości min 3000 g na I hi

100% spirytusu. Substancja ta nie jest stosowana praktycznie w żadnych środkach czyszcząco

dezynfekujących czy dezynfekcyjnych. Żaden z europejskich producentów nie deklaruje dodawania

tego związku przy produkcji środków czyszcząco-dezynfekujących na bazie lub z dodatkiem etanolu.

Przy obowiązkowym skażeniu nipaginą w ilości 3000 g na I OO I etanolu (około 3,6%) stężenie samej

nipaginy będzie niebezpiecznie wysokie. Przykładem ilustrującym problem niech będzie użycie

alkoholu etylowego do produkcji preparatu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gdzie

składowa etanolu wynosi od 50 do 70%. Zawartość nipaginy to ponad 2,5%, co stanowi średnie 15-

krotne przekroczenie norm zawartości tej substancji. W sytuacji, w której polscy producenci środków

do dezynfekcji nie będą mogli używać innego skażenia alkoholu etylowego niż nipagina (aseptina),
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zaczną oni stosować na przykład całkowite skażenie węgierskie typu C ( 2% alkoholu

izopropyiowego, 1% alkoholu tert-butylowego i 0,001 % benzoesanu denatonium). Skutkiem będą

wyższe koszty produkcyjne (zakup wewnątrz wspólnotowy skażonego etanolu z Węgier) oraz spadek

sprzedaży polskich, rodzimych producentów etanolu. Rozwiązaniem problemu byłoby dodanie w ust.

6 4 dodatkowego skażenia w postaci mieszaniny alkoholu izopropyiowego 2 000 ml I benzoesanu

denatoniurn I g lub alkoholu tert-butylowego 78 g I benzoesanu denatonium I g (skażeń podanych w

projekcie dla produkcji kosmetyków, chemii gospodarczej czy produktów należących do tej samej

grupy PKD co środki do dezynfekcji — repelentów owadobójczych). Zarówno alkohol izopropylowy jak

i tert-butylowy bardzo dobrze komponują się z etanolem w recepturach środków dezynfekcyjnych i

antyseptycznych. Dodatkowo mają szerokie spektrum biobójcze (grzyby, bakterie, wirusy, prątki).

Reasumując w opinii Krajowej Izby Biopaliw przedłożony projekt potencjalnie niesie za sobą

negatywne skutki dla polskiej branży wytwórczej analogicznie do tego przedłożonego przez

Ministerstwo Finansów w listopadzie 2015 r. Problematyczne wydaje się już samo uzasadnienie

proponowanych zapisów, których wdrożenie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować

zniknięcie z rynku kolejnych polskich producentów. Nie znane są nam niestety ustalenia ze spotkania

Państw Członkowskich UE w dniu 9 września 2015 r., jakie odbyło się z inicjatywy Komisji

Europejskiej (DG TAXUD), co tym bardziej skłania nas do przekonania, że być może należałoby

obecnie poczekać na decyzje w sprawie przyszłości procedur skażania na poziomie wspólnotowym,

co z pewnością rozwiałoby wszelkie wątpliwości w omawianym zakresie.

Jednocześnie, W związku z powyższym, pragniemy podtrzymać i ponowić swoją opinię

przedłożoną Ministerstwu Finansów przy piśmie z dnia 6 listopada 201 15 r. (l.dz. 344/2015) przy

okazji konsultacji poprzedniej wersji projektu omawianego rozporządzenia, co następuje.

Krajowa Izba Biopaliw ze zdziwieniem i niepokojem odbiera proponowane przez Ministerstwo

zmiany, które w sposób nieunikniony przyczynią się do ostatecznej erozji krajowego rynku skażanego

alkoholu etylowego i załamania pozycji krajowych wytwórców tego wyrobu. W rzeczonym Projekcie

bowiem, w sposób niesygnalizowany wcześniej i niespójny z dotychczasowymi deklaracjami

Ministerstwa Finansów proponuje się całkowite wykreślenie katalogu obowiązujących od wielu lat

skażalników dla tzw. „częściowego skażania alkoholu etylowego” — zastępując je pięcioma grupami

nowych substancji skażających, które nie w pełni pokrywają zapotrzebowanie krajowe na skażony

alkohol oraz nie odpowiadają uwarunkowaniom technicznym krajowych odbiorców skażanego

alkoholu.

I „ Negatywne skutki wykreślenia z rozporządzenia MF wis skażania dotychczasowych

„ skażalników

Pragniemy podkreślić, iż O ile jako Krajowa Izba Biopaliw uczestniczyliśmy w pracach nad

procedowanym równolegle projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 201 - obecnie

projekt nowelizacji rozporządzenia MR1RW znajduje się już na etapie Komisji Prawniczej) — w ramach

których to prac Ministerstwo Finansów przedkładając swoje propozycje w zakresie nowych
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skażalników sygnalizowało, iż mają one zostać wprowadzone jako dodatkowe Lobok”), a nie
zastapić dotychczasowy katalog skażalników — por. uzasadnienie do pierwszego z
opublikowanych projektów nowelizacji rozp. MR1RW, z 2 kwietnia 2015 r., w którego pierwszych
zdaniach podkreślano:

„Projektowana zmiana wprowadzana w związku z wystaoieniem Ministra Finansów
O rozszerzenie listy środków skażalacych alkohol etylowy w związku z projektowaną
zmianą rozporiądzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu
dostawy [. .

Podobnie w toku spotkań i konsultacji społecznych ani nad nowelizacją rozp. MRiRW ani nad
uchwaloną nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw — Dz. U. z 2015 r., poz. 1479), żaden
z przedstawicieli Ministerstwa Finansów nie sygnalizował, iż wprowadzeniu pię1u nowych pozycji
substancji skażających ma towarzyszyć wykreślenie wszystkich dziewiętnastu dotychczas
dopuszczalnych skażalników.

Co więcej, ponieważ Ministerstwo Finansów zdecydowało się bardzo wąsko określić zakres
zastosowania każdej z nowych substancji skażających — w praktyce wejście w życie Projektu w
proponowanym brzmieniu oznaczać będzie:

. dla niektórych wyrobów zastąpienie dotychczasowych możliwości skażania — wyłącznie
jednym rodzajem substancji skażających (a tym samym znaczne utrudnienie produkcji
oraz późniejszego wykorzystania dedykowanego dla tych wyrobów alkoholu skażonego);
oraz

. dla wszystkich niewymienionych przez Ministra Finansów zastosowań (np. dla branży
medycznej) całkowite wykreślenie dostępnych skażalników, a więc w praktyce
uniemożliwienie krajowemu przemysłowi produkcji skażonego alkoholu dedykowanego
do takich zastosowań.

Przykładowo zatem, projekt rozporządzenia de facto eliminuje krajowych producentów skażonego
alkoholu z rynku dostaw dla całego sektora medycznego, jak chociażby szpitali. Podmioty
zaopatrujące sektor medyczny poświęciły nie tylko czas, ale i znaczne środki na uzyskanie
certyfikatów Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych - które po wejściu w życie Projektu
nie będą mogły być stosowane jako nieodpowiednio skażone.

Podobne uwagi należy podnieść wobec dalszych kategorii odbiorców, jak chociażby podmiotów
Z branży poligraficznej (np. drukarni), gdzie stosowane są wyroby na bazie alkoholu skażanego
przede wszystkim octanem etylu (dotychczas ujęty w pozycji I 5 listy skażalników rozp. MF) czy też
branży kosmetycznej, w której produkcja opiera się na precyzyjnie opracowanych i zatwierdzanych
recepturach.

Dodatkowo, zwracamy uwagę Ministerstwa Finansów, iż w przypadku profesjonainej legalnie
prowadzonej produkcji skażanego alkoholu, działający w zaufaniu do obowiązujących regulacji
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prawnych i sygnałów płynących z MF oraz MRiRW zabezpeczaIi przyszłą produkcję nabywając

znaczące ilości skażalników oraz zawierając umowy na ich przyszłe dostawy. W wyniku propozycji

Ministerstwa Finansów, zarówno zapasy skażalników jak i zawarte kontrakty staną się

bezwartościowe.

Wreszcie, wykreślenie obecnie obowiązujących skażalników będzie również oznaczać szereg

komplikacji natury prawno-administracyjnej w obszarze nadzoru służb celnych. Przykładowo bowiem

zmiana dotychczasowych skażalników może być postrzegana przez poszczególnych Naczelników

Urzędów Celnych jako przesłanka do występowania o nowe dopuszczalne normy zużycia alkoholu

etylowego oraz nowe normy dopuszczalnych ubytków dla tego wyrobu. Wiązałoby się to

z koniecznością wszczynania ogromniej liczby postępowań i wydawanych nowych decyzji, o czym nie

byli uprzedzani dotychczas przez Ministerstwo Finansów ani podatnicy, ani czego

najprawdopodobniej nie spodziewają się również służby celne.

2. Zastrzeżenia dotyczące proponowanego katalogu substancji skażających

Krajowa Izba Biopaliw pragnie jednocześnie podkreślić, iż niezależnie od rujnujących dla krajowych

dostawców i odbiorców skażanego alkoholu skutków wykreślenia dotychczasowej listy skażalników

alkoholu, proponowana przez Ministerstwo Finansów nowa lista budzi poważne zastrzeżenia zarówno

od strony prawnej jak i praktycznej.

(i)

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż podstawowa wątpliwość dotyczy zasadności

i dopuszczalności uzależnienia przez Ministra Finansów możliwości stosowania poszczególnych

substancji (a przy tym i samego zwolnienia z akcyzy) od klasyfikacji CN wyrobu, do produkcji którego

wykorzystywana jest dana ilość skażonego alkoholu

Podstaw dla ustanowienia takiego warunku nie zawiera ustawa o podatku akcyzowym, która z jednej

strony odnosi się ogólnie do zwolnienia z akcyzy dla „alkoholu zużywanego do produkcji produktów

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi” (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy), a z drugiej w zakresie

delegacji dla Ministra Finansów upoważnia jedynie do określenia „środków skażających, o których

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilości oraz warunków stosowania” (art. 38 ust. I pkt 3 ustawy).

W ocenie Krajowej Izby Biopaliw, w zakresie w jakim Minister Finansów zawęża stosowanie

poszczególnych substancji skażających nie tylko w sposób oczywisty nieproporcjonalnie utrudnia

działalność legalnym i nadzorowanym przez służby celne wytwórcom alkoholu skażonego — ale

przede wszystkim działa wbrew aktowi prawnemu wyższej rangi (wbrew ustawie akcyzowej) oraz

wbrew regulacjom unijnym, co w ostatnich miesiącach potwierdzają również sądy administracyjne.

(ii)

Odnosząc się natomiast do poszczególnych z zaproponowanych przez MF substancji, tylko

propozycje dotyczące alkoholu wykorzystywanego do produkcji kosmetyków, perfum i wód

toaletowych, pozwalają zgodzić się, iż ujęte w projekcie rodzaje substancji skażających (tj.

mieszanina 2 litrów alkoholu izo-propylowego [„IPA”] i 1 grama benzoesanu denatonium [„BITREX”]

lub 78 gram alkoholu tert-butylowego LTBA”J i I grama BITREX-u lub I litra ftalanu dietylu [„DEP”])
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odpowiadają większości dotychczas stosowanych skażań dla tej branży.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż według wiedzy Krajowej Izby Biopaliw reprezentującej
największych wytwórców krajowego skażonego alkoholu, nie można wykluczyć, iż sektor
kosmetyczny wykorzystuje również alkohol skażony innymi substancjami ujętymi na obecnej liście
dopuszczalnych skażalników, co wobec długotrwałego procesu zmian i zatwierdzeń receptur
stosowanych w branży kosmetycznej może stanowić istotne praktyczne utrudnienie działalności tego
sektora. Według wiedzy Krajowej Izby Biopaliw, w toku dotychczasowych prac legislacyjnych

powyższe nie było przedmiotem weryfikacji ze strony Ministerstwa Finansów. W naszej ocenie
zatem, przed zamknięciem drogi do stosowania innych skażalników — wskazana byłaby weryfikacja
powyższej kwestii.

(iii)

Z kolei w odniesieniu do metody dedykowanej do produkcji farb i lakierów (tj. 3 litrów IPA wraz 5
litrami octanu etylu [ETAC]) należy wskazać, iż stanowi ona nieuzasadnione zwiększenie rodzajów
skażalnika (dotychczas stosowany w branży był skażalnik w postaci 5 litrów ETAC bez dodatku PA),

co było wystarczaice dla _braku ryzyka nadużYĆ. Krajowej Izbie Biopaliw nie są znane

jakiekolwiek doniesienia o odkażaniu alkoholu skażonego zużywanego przez branżę farbiarską.

Dodatkowo, ze względu na tożsamość wytwórców, ta sama substancja skażająca powinna być

dopuszczalna dla produkcji rozpuszczalników. Najczęściej odbiorcami alkoholu do produkcji

rozpuszczalników są bowiem te same podmioty, co produkujące farby i lakiery — wprowadzenie

konieczności rozróżniania skażanego alkoholu do obu zastosowań przełoży się na trudności

logistyczne i niepotrzebny wzrost kosztów produkcji.

(Iv)

Ponadto, jeżeli chodzi o propozycję Ministerstwa Finansów wskazaną w pozycji 5 (a więc mieszaniny

3 litrów IPA, I litra ketonu metylowo-etylowego oraz I grama BITREX-u) dedykowanej przez MF do:

„skażania alkoholu etylowego do produkcji wyrobów klasyfikowanych do kodu ex CN 2207 20

oo — rozcieńczalniki i rozpuszczalnik płyny do szyb i przeciwoblodzeniowe, rozpałka do grilla,

W któr”ch alkohol etylowy skażony jest w celu uczynienia go niezdatnym do spożycia przez

ludz do zastosowań technicznych (krajowy kod dodatkowy X091) oraz pozostałych wyrobów

O innych kodach CN niż z pozycji 2207 Tatyfy Celnej”

można podnosić wątpliwości co do jej zasadności jako skrajnie zbliżonej do obowiązującej już metody

tzw. polskiego skażania objętej Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej nr 162/2013

Z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie

wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia

z podatku akcyzowego (Dz. U. UE z 22 lutego 2013 r., Seria L., Nr 49, str. 55).

Polska metoda ujęta w przytoczonym rozporządzeniu przewiduje skażenie całkowite poprzez dodanie

I litra tzw. trój-składnikowego ketonu (składającego się w 95% - 96% z MEK-u) oraz I grama

BITREX-u. Innymi słowy, proponując powyższą metodę skażania częściowego w projekcie
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Ministerstwo Finansów w praktyce erzyło skład obowiązującej metody skażania całkowitego o
dodatkowe 3 litry IPA (z technologicznego punktu widzenia ewentualne usunięcie z alkoholu
etylowego MEK-u jednoskładnikowego oraz MEK-u trójskładnikowego jest bardzo zbliżone).

W ocenie Krajowej Izby Biopaliw, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów substancje skażające
nie odpowiadają potrzebom krajowych odbiorców skażonego alkoholu. Nasze postulaty odnośnie
treści projektu przedstawiamy w podsumowaniu niniejszego pisma.

3. Ocena Skutków Regulacji projektu — błędna ocena skutków przedstawiona przez MF
Już Z przytoczonych powyżej powodów, Krajowa Izba Biopaliw wyraża daleko idące wątpliwości
odnośnie rzetelności załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji, w której Ministerstwo
Finansów wskazuje, iż tak fundamentalna zmiana „przełoży się na poprawę konkurencyjności

zarówno dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw — poprzez zmniejszenie nieprawidłowości w

obrocie przemysłowym skażonym alkoholem etyIowym”

W ocenie naszej Izby skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów będzie
doktadnie odwrotny, tj. przyczynią się one do wzrostu ilości sprowadzanego alkoholu
skażanego tzw. metodami całkowitego skażania z innych Państw Członkowskich UE (przede
wszystkim z Węgier), a w efekcie do wzrostu kosztów produkcji krajowych odbiorców
skażanego alkoholu oraz upadku krajowych producentów tego wyrobu.

Należy bowiem przypomnieć, na co konsekwentnie zwraca uwagę Krajowa Izba Biopaliw, iż w świetle
obowiązującego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 162/2013, to co jest zakazane dla krajowych

producentów skażanego alkoholu (tj. stosowanie skażalników odpowiadających przeznaczeniu
skażanego alkoholu zwłaszcza dla branż chemicznej, medycznej, środków czystości oraz
kosmetyków), a więc stosowanie np. skażalników odpowiadających metodzie wskazanej przez Wegry
(2% IPA + 1% TBE + I gram BITREX-u) — jest w pełni dopuszczalnę względem alkoholu
sprowadzanego z innych Państw UE.

Powoduje to, że krajowi producenci wspomnianych branż (odbiorcy i zużywający skażany etanol)
zamiast nabywać alkohol od krajowych producentów (pomijając kwestię „patriotyzmu gospodarczego”
— po prostu przemawiają za tym względy logistyczne I ekonomiczne), zmuszeni są sprowadzać taki
alkohol chociażby z Węgier. W ten sposób regulacje proponowane przez Ministerstwo Finansów nie
dość, że nie mają szans osiągnąć przywoływanego przez Ministerstwo efektu (nie można mówić
O zmniejszeniu ryzyka nieprawidłowości, skoro zakazy dla krajowych producentów spowodują napływ

alkoholu z Węgier o statusie „całkowicie skażonego” a zatem nie podlegającego żadnej kontroli
I żadnym wymogom dokumentacyjnym), to jeszcze po prostu podrażają koszty produkcji krajowej

wszystkich wspomnianych branż (alkohol z Węgier jest z oczywistych powodów droższy).

Nasza Izba w szeregu publikacji i raportów wskazywała, iż ryzyka nadużyć, na które powołuje się
Ministerstwo Finansów i które rzekomo uzasadniać mają wprowadzenie kolejnych to restrykcji dla

krajowych producentów częściowo skażonego alkoholu (a więc alkoholu produkowanego,

przemieszczanego i zużywanego od ścisłym nadzorem urzędników celnych) — dotyczą nie tego
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częściowo skażanego” alkoholu, ale właśnie alkoholu skażonego całkowicie” napływającego z
irrnych krajów UE, którego MF ani służby celne nie kontrolują ą którego napływ w oczywisty
inieuchronny sDosób wzrośnie wskutek Droponowanych zmian.

Praktyczne zakazy dla polskich podmiotów w zakresie produkcji wyrobów na bazie skażonego
alkoholu etylowego, który” zdaniem Ministerstwa Finansów może być odkażany do celów
spożywczych, są przy tym całkowicie nieskuteczne i szkodliwe. Bezpośrednią konsekwencją tychże
działań będzie upadek polskich przedsiębiorstw działających, ale z niezrozumiałych powodów
dyskryminowanych na rynku krajowym. Podejrzenia o odkażanie alkoholu dotyczą głównie etanolu
sprowadzanego a nie produkowanego w kraju, co potwierdziła m.in. Najwyższa Izba Kontroli
(delegatura w Rzeszowie) w toku kontroli prawidłowości działań Służby Celnej i Ministerstwa
Finansów (informacja o wynikach kontroli LRZ-41 106/08, LRZ-41 14-03-Ol/09. Nr ewid.
48/201 111108100811/Q9IQO3ILRZ).

Dlatego też apelujemy o ponowne rozważenie i modyfikację zapisów dotyczących modyfikacji zasad
skażania alkoholu ujętych w przedłożonym do konsultacji projekcie.

4. Postulaty Krajowej Izby Biopaliw względem projektu rozp. MF wis skażania alkoholu
etylowego

Mając na uwadze przedstawione argumenty, Krajowa Izba Biopaliw przedstawia następujące

postulaty względem przedłożonego do konsultacji projektu rozp. MF w/s skażania alkoholu etylowego.

)„ Odstanienie od zamiaru wykreślania dotychczasowego katalogu substancji

skażaiacych alkohol etylowy dla celów stosowania zwolnienia z akcyzy. Jeżeli mimo

wskazanych przez nas argumentów Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić
zaproponowane skażalniki — apelujemy, aby zostały one wprowadzone, jak wynikało
Z dotychczasowego przebiegu prac nad rozporządzeniem MRiRW, jako dodatkowe
substancie skażaipce bez wykreślania stosowanych obecnie substancji. Tym samym,
skoro do wypracowania listy skażalników doszło w toku konsultacji rozporządzenia MRiRW
w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego — zasadne jest

utrzymanie tożsamości katalogów ujętych w obu aktach prawnych (tak jak miało to miejsce
dotychczas).

)„ Ewentualnie, gdyby Ministerstwo Finansów z jakichkolwiek powodów nie było skłonne

utrzymać dotychczasowego katalogu substancji skażających, a tym bardziej gdyby
opowiadało się za utrzymaniem systemu przyporządkowania poszczególnych składników do

kodów CN poszczególnych wyrobów końcowych - zwracamy się o rozszerzenie katalogu

z obecnego projektu, o substancje zgodne z projektowanym rozporządzeniem MRiRW, które

W toku konsultacji Krajowej Izby Biopaliw z przedstawicielami poszczególnych branż zostały
uznane za spełniające wymagania technologiczne oraz wszelkie wymogi wynikające

z odrębnych regulacji branżowych:

- branża fleksograficzna (poligrafia): 5 litrów octanu etyIu [ETACI — bez

konieczności dodawania alkoholu izopropylowego [IPA];
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- branża medyczna: 10 litrów alkoholu izopropyiowego [IPAI. W szczególności

Z perspektywy zastosowań alkoholu etylowego w szeroko pojętej branży medycznej

I farmaceutycznej istotne jest, aby nie zawierał on BITREX-u (np. w sytuacjach

stosowania go do dezynfekcji i sanityzacji).

Oba powyższe skażalniki są obecnie stosowane jako wymienione w punktach 3 oraz 15

załącznika do obowiązującej wersji rozporządzenia MF wis skażania, gdzie ani z informacji

posiadanych przez Krajową Izbę Biopaliw, ani z sygnałów ze strony Ministerstwa Finansów nie

wynika, jakoby ich stosowanie prowadziło do jakichkolwiek nieprawidłowości. DIateo też.

jako Krajowa Izba Biopaliwapeluiemy o nieusuwanie powyższych substancji z listy

douszczalnych skażalników.

Końcowo pragniemy zwrócić uwagę, iż niezależnie od technicznych aspektów metod

skażania oraz stosowanych skażalników, dalsze funkcjonowanie nieuzasadnionego dualizmu”

systemów skażania alkoholu (tj. dyskryminującego traktowania krajowego alkoholu skażanego

środkami dopuszczonymi przez MRiRW względem dopuszczonego do swobodnego obrotu i

niewymagającego dopełniania jakichkolwiek formalności alkoholu zagranicznego skażanego według

rozporządzenia Komisji 162/2013) skutkuje zaburzeniem konkurencji i „odwrotn” dyskryminacją

całego krajowego przemysłu alkoholowego.

Dualizm ten nie znajduje żadnego uzasadnienia, ani prawnego, ani technologicznego.

W szczególności, tak długo jak Ministerstwo Finansów w pełni aprobuje i toleruje niekontrolowany

napływ do Polski zagranicznego alkoholu skażonego da facto łagodniej niż objęty restrykcjami

przemysłowy alkohol krajowy (a wręcz nakładając kolejne restrykcje — MF napływ ten potęguje), tak

długo trwać będzie pogłębiająca się zapaść krajowej produkcji alkoholu.

W ocenie Krajowej Izby Biopaliw, oraz w oparciu o doświadczenia innych Państw Unii Europejskiej,

alkohol skażony leaalnie i zgodnie z zasadami ustanowionymi przez dane Państwo powinien być

traktowany również na terenie tego Państwa analogicznie jak alkohol legalnie skażony zagranicą

i legalnie przywieziony do kraju. Apelujemy do Ministerstwa Finansów o wyeliminowanie powyższej

nierówności.
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