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W SPRAWIE DOKUMENTU DOSTAWY, WARUNKÓW I SPOSOBU ZWROTU W „ i
AKCYZOWYCH OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM OD AKCYZY ZE WZGLĘDU N. 1

PRZEZNACZENIE ORAZ ŚRODKÓW SKAŻAJĄCYCH ALKOHOL ETYLC
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEK1 Rp/48®36f16 P

t Nazwa: Zwzek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy DaŁa 2016@415

W nawiązaniu do udostępnionego przez Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego
Centrum Legislacyjnego projektu Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków I sposobu zwrotu wyrobów
akcyzowych objętych zezwoleniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków
skażających alkohol etylowy Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (dalej: ZPPPS)
przekazuje poniżej uwagi do dokumentu. Związek reprezentuje przedsiębiorców zajmujących się
produkcją spirytusu i napojów spirytusowych oraz importem eksportem napojów spirytusowych.
Zmiany zapowiedziane w projekcie rozporządzenia będą miały bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie reprezentowanych przez ZP PPS przedsiębiorstw.

I . ZP PPS W pełni popiera kierunek zmian mających na celu zawężenie katalogu środków
skażających alkohol etylowy (skażalników) i przypisanie ich do tych branż, w których wykorzystanie
jest niezbędne ze względów technologicznych. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia nie
przedstawia jednak powodów, dla których takie a nie inne skażalniki zostają przypisane określonym
branżom. W związku z tym postulujemy uzupełnienie uzasadnienia projektu rozporządzenia
O stosowne wyjaśnienie co pozwoli na zachowanie niezbędnej transparentności procesu
legislacyjnego.

2.W projekcie rozporządzenia lista środków skażających, które pozwalają na zwolnienie
od akcyzy została przyporządkowana do poszczególnych branż zużywających skażony alkohol
etylowy do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W tym celu posłużono
się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), która zastąpiła wcześniej wykorzystywaną
w tym celu Nomenklaturę Scaloną (CN). W uzasadnieniu do projektu nie podano jednak przyczyn
zmiany metodologii określania przeznaczenia alkoholu skażonego do celów zwolnienia
od akcyzy. W ocenie ZP PPS, dotychczasowe brzmienie przepisów rozporządzenia ustalających
listę skażalników poprzez wskazanie pozycji CN wyrobów, przy produkcji których może zostać
wykorzystany alkohol etylowy skażony za pomocą danego środka skażającego, zapewniało większą
precyzję regulacji i pozwalało funkcjonariuszom Służby Celnej na lepszą kontrolę nad
prawidłowością zużycia alkoholu etylowego. Należy zauważyć, iż funkcjonariusze Służby Celnej
na co dzień posługują się w swojej pracy Nomenklaturą Scaloną i nie mają doświadczenia
W klasyfikacji zgodnie z PKD. Zachodzi w związku z tym ryzyko, że nieuczciwe podmioty będą
uzupełniać wpisy w KRS/CEIDG o kody PKD wskazane w projekcie, w celu wprowadzenia w błąd
dostawców alkoholu skażonego I organów kontrolnych. W zakresie wykładni przepisów dotyczących
klasyfikacji towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną możliwe jest posłużenie rozbudowanym
orzecznictwem organów podatkowych i sądów administracyjnych, którego brakuje w przypadku
klasyfikacji działalności w ramach PKD. W związku z powyższym, postulujemy powrót
do dotychczasowego sposobu opisu zakresu wykorzystania skażalników (z wykorzystaniem
Nomenklatury Scalonej). Proponowana w projekcie zmiana metodologii w tym zakresie zwiększa
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bowiemryzyko korzystania alkoholu skażonego niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym
do zwolnienia z akcyzy oraz może powodować dodatkowe trudności interpretacyjne dla dostawców
alkoholu skażonego i organów kontrolnych.

3.W 1 pkt I projektu rozporządzenia zaproponowano by 4 pkt 5 lit. d) rozporządzenia
odnosił się do „pozostałych wyrobów innych niż alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy
alkoholu 80% obj. lub większej i alkohol etylowy pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy”.
W ocenie ZP PPS, taki sposób sformułowania przepisów rozporządzenia może prowadzić do kolizji
prawa krajowego z prawem unijnym i w konsekwencji do rezultatów sprzecznych z celem nowelizacji
rozporządzenia tj. ograniczeniem skali nadużyć w obrocie alkoholem skażonym. Rozumiemy
intencje Ministerstwa Finansów, które dla ograniczenia ryzyka nadużyć wyklucza możliwość
zastosowania zwolnienia z akcyzy w związku ze zużyciem alkoholu częściowo skażonego
do produkcji wyrobów klasyfikowanych w ramach pozycji CN 2207. Taki kierunek zmian jest zgodny
Z dotychczasową wykładnią art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy akcyzowej prezentowaną przez Ministerstwo
Finansów, zgodnie z którą alkohol etylowy dla skorzystania ze zwolnienia musi wejść w skład
wytworzonego produktu lub przestać istnieć w wyniku wytwarzania produktów
klasyfikowanych do innego kodu CN niż 2207 lub 2208. Należy jednak wskazać, iż powyższy
sposób wykładni przepisów akcyzowych został już zakwestionowany w orzecznictwie sądów
administracyjnych. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia
I października 2015, sygn. Itl SAIŁd 261/15 (orzeczenie prawomocne) wskazano,
iż: Niezrozumiałym jest zatem stanowisko organu, iż zwolnieniu podlega alkohol etylowy skażony
użyty do produkcji wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, jedynie w sytuacj gdy
nowopowstały produkt będzie mógł jednocześnie zostać zliczony do wyrobów nie akcyzowych.
Podobną wykładnię zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia
19 maja 2015r. (sygn. akt I SAJBd 277/15), uchylającym interpretację podatkową wydaną w imieniu
Ministra Finansów. W naszej ocenie, z tego powodu proponowany sposób sformułowania przepisów
rozporządzenia może wywoływać zarzuty w zakresie ich niezgodności z prawem UE. Zgodnie
bowiem z art. 27 ust. I pkt b) Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia I 9 października I 992 r. w sprawie
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych1 - Państwa
Członkowskie zwalniają z opodatkowania podatkiem akcyzowym produkty denaturowane zgodnie
z wymogami każdego Państwa Członkowskiego i używane do wytwarzania jakiegokolwiek produktu
nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przepis ten nakazuje Państwom Członkowskim
zapewnienie możliwości zwolnienia z akcyzy alkoholu częściowo skażonego używanego
do produkcji każdego produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. W naszej ocenie,
zaproponowane brzmienie rozporządzenia może zostać uznane przez sądy administracyjne
za zawężające zakres zwolnienia z art. 27 ust. I pkt b) Dyrektywy strukturalnej poprzez
nieuprawnione wyłączenie z zakresu tego zwolnienia niektórych produktów wytworzonych
W oparciu o alkohol częściowo skażony. Powyższe wątpliwości mogą prowadzić do sporów
pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, a nawet do bezpośredniego powoływania się przez
podatników na treść Dyrektywy strukturalnej i w efekcie niezamierzonego rozszerzenia zakresu
zwolnienia. Może to w efekcie uniemożliwić osiągnięcie celu regulacji w postaci ograniczenia skali
nadużyć. W związku z powyższym postulujemy wykreślenie z treści omawianego przepisu
fragmentu innych niż alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub
większej i alkohol etylowy I pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy” lub wskazanie w ich
przypadku jeszcze silniejszego skażalnika, który efektywniej wyłączy możliwość odkażenia alkoholu
W celu wykorzystania go do celów konsumpcyjnych. Ponadto postulujemy, by przy najbliższej
nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym uwzględnić wspomniane powyżej orzecznictwo i zmienić
przepisy w taki sposób, by nie budziło wątpliwości, że warunkiem zwolnienia z akcyzy alkoholu
etylowego częściowo skażonego jestjego wejście w skład produktu klasyfikowanego do innego kodu
CN niż 2207 lub 2208.

4,W naszej ocenie, zmiany wymaga 1 pkt I projektu rozporządzenia zmieniający brzmienie
4 pkt 6 rozporządzenia poprzez wprowadzenie skażalnika: nipagina (aseptina) 3000 g, w ilości

1 Dz,Urz.UE.L 1992 Nr 316, str. 21, dalej: „Dyrektywa strukturalna”



mb*n na I hi alkoholu 100% y, w p,zypadku produkcjt a) tn,dków dezynfekcyp,o
czyszcząca (...) b) mydła I deteigentów środków myjących I czyszczących (...f.
Nipagina to organiczna substancja z grupy pambenów (npropylowy ester kwasu
p-hydroksybenzonowego). Do celów przemysłowych otrzymywanyjest syntetycznie. Jest używany
nIe Jako konseiwant w kosmetykach. Do 2006 r. była dopuszczona w UE jako dodatek
do żywności (symbol E216; E217). Na podstawie Dyrektywy2006i5PJWEPadamentu Europejskiego
i Rady z dnie 5l 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95.0/WE w spawie dodatków do żywności
innych niż bar.wiiWlsubstancje słodzące oraz dytektywę 9445/WE wsprawie substanqjisk,dzqcych
używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 204 z 05.07.2006), została usunięta z unijnego
wykazu dopuszczonych substancji dodatkowych.

Po dostanki się do organizmu połączenia estrowe łatwo ulegają hydrolizie i są wydalane wraz
z moczem w postaci kwasu phydroksyhiprowego I innych metabolinów. Po przeniknięciu
do krwioobiegujest szybko poddawana metabolizmowi i wydalana z organizmu, nie ulega kumulacji
W tkankach. Mimo stosowania jako konseiwant środków chemicznych, a nawet częściowo
spożywczych, jej używanie jest zakazane w Australii, Kanadzie I USA.

Nipagina jest środkiem dopuszczonym do skażania alkoholu etylowego na podstaw
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 gwdnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy,
warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu
na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2285) załącznik
nr 13. W rozporządzeniach poprzednich również była wymieniona Obecnie wykorzystanie tej
substancji do skażania jest niewielkie i wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy litrów spirytusu
w sektorze kosmetycznym. Takle przeznaczenie nie buddo do tej pory zastrzeżeń. Poważne
wątpliwości budzi proponowany w projekcie zakres wykorzystania tej substancji, gdyż środki
dezkoyjno-czyszczące, klasyfikowane do podMasy PKD 20.20.Z oraz mydła, detergenty środkimyjące i czyszczące klasyfikowane do podklasy PlO 20.42.Z to grupy wyrobów, względem, których
w ciągu ostatnich lata dochodzio do nieprawidłowości polegających na wykorzystania alkoholu
technicznego do celów spożywczych.

Nipagina jest środkiem wyjątkowo łatwym do usunięcia, stanowi słabe zabezpieczenie, jej
zapach nie wpiywa w sposób istotny na substancję, którą ma zabezpieczad Alkohol etylowy można
c*ccie oczyścić z nipaginy przy użyciu filtrów węglowych, a częściowo nawet w filtrach
bułowych. flanowane zmiany mogą spowodować znaczny wzrost stosowania alkoholu skażonego
nipaginą przez podmioty, które dostarczają alkohol przemysłowy zorganizowanym grupą
przestępczym. Biorąc pod uwagę fakt, iż nipagina jest środkiem względnie łatwym
do neutralizacji (była nawet w przeszłości wykorzystywana jako konserwant żywności), ze względu
na ryzyko nielegalnego wykorzystania alkoholu skażonego tym środkiem w celach konsumpcyjnych
wnosimy o usunięcIe tego skażalnika z listy lub obwarowanie jego wykorzystania
dodatkowymI procedurami kontrolnymi. Takie rozyńązanle może zapobiec przerzuceniu się
przestępców wykorzystujących alkohol skażony izpopropanolem na alkohol z nipaginą. Wydaje się.
że dla przemysłu chemicznego nie powinno to budzić zastrzeżeń, gdyż obecnie, wg naszej wiedzy,
producenci substancji czyszczących i dezynfekujących nie korzystają z tego skażalnika.
Wykorzystanie nlpaghmy w branży kosmetycznej jest stosunkowo niewielkie. Brąc pod uwagę fakt
że w tym zakresie do tej pory nie stwierdzano nieprawidłowości, to można rozważyć, by pozostawić
producentom kosmetyków możliwość korzystania z nipaginy.

5.Jednocześnie należy rozważyć, by w projekcie rozporządzenia zmieniające rozporządzenie
w sprawie dokumentu dostawy dopisać również odwołania do przepisów branżowych. które bardziej
precyzyjnie n kody PIW czy CN regulują zasady produkcji i wprowadzania do obrotu towarów
przemysłowych, w których może być zawMy alkohol skażony. Przykładem takiego rozwiązania
może być ustawa z dnia 9 paździemlka 2015 r. o produktach biobójczyohw przypadku wyrobów
zapobiegających atakom owadów lub środków dezynfekcyjno — czyszczących klasyfikowanych
do podklasy PKD 20.202. (Podklasa PKD 20.20.Z obejmuje: produkcję środków ochrony roślin,
produkcję środków dezynfekujących dla celów rolniczych i innych), produkcję pozostałych środków
agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną).



6.Zwracamy uwagę, że pomimo usunięcia z treści rozporządzenia załącznika nr 3
(dotychczasowej listy skażalników) projekt rozporządzenia nie dostosowuje do nowego brzmienia
listy skażalników 5 rozporządzenia. W związku z tym, postulujemy dodanie 1 pkt 3 projektu
rozporządzenia, zgodnie z którym 5 rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „Skażanie alkoholu
etylowego środkami skażającymi określonymi w 4 odbywa się w obecności funkcjonariusza
celnego.
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
I J Odpis aktualnego KRS z dnia 15.04.2016 r.
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnychlzmiany

danych**zgłoszenia dokonanego dnia
(podać datę Z części F poprzedniego zgłoszenia)
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G. KLAUŻULA ODPOWIEDZIALNOŚCIKARNEJ ŻA SKŁADANIE FAŁSŹYWYCH ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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* 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 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 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 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.


