
ZG.OSZENIE
ZAINTERESOWANIA ANI NAD PROJEKTEN AOSZENIZ ZMIANY NYCR*

yjskt Rozporządzania Ministra Pinansów w sprawie dok.usiantu dostawy „ warunków i epo5obi. zwrotuwyrobów akcyzowych obętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków
skażających alkohol etylowy

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie z jegotreścią udostępnioną w HiuleŁynie Intormacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazIe praclegislacyjnych Rady Ministr6w, Prezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACANI NAD PROJEKTEN

1 Nazwa/imię i nazwisko**BBGTAX Kancelaria Podatkowa Broniaki Białas-Giejbatow Sp. z o.o.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**Ul. Twarda 18/11/18 OO-105 Warszawa

3. Adres do korespondencji i adres e-mail j/w „ kancelaria@BBGrAx.pl

B • WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA POIE.IIOTtT WENIONEGO W CZĘŚCI A W PRAZACH NADPItOJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Wojciech Branicki
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C • OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDEGO PRZE4IOTEM OCHRONY

Projekt rozporządzenia przewiduje określenie zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) poszczególnych grup wyrobów, do których przypisane są
konkretne środki skażające.
Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku akcyzowym posługuje się
Nomenklaturą Scaloną proponuję uzupełnienie przepisu 4 poprzez
wskazanie obok klasyfikacji PKD, klasyfikacji opartej na Nomenklaturze
Scalonej(CN) dla wyrobów.
Z uwagi na fakt, iż zapisy te będą podstawą do zwolnienia od akcyzy
alkoholu etylowego skażonego przeznaczonego tylko do tych konkretnych
wyrobów ważnym jest bezsporne wskazanie tych wyrobów.
Dla celów wiążącej informacji akcyzowej, która rozstrzyga czy dany wyrób
jest wyrobem akcyzowym czy nie, stosuje się CN. Dlatego też odniesienie się
do CN daje większą gwarancję bezspornego określenia wyrobu.



ZAŁĄCZONE DOKUNTY

[i Kopa wydwku KRS
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia
dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

. OSOBA SKLAJA ZGO8ZENZE

Imię i nazwisko Data Podpis

Woj ciech Broriicki g,ć.oć6
C. KLADZULA ODPOWIEDZLALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FALSZ!WYCH ZEZNAŃ

Jestem świadny odpowiedzialności karne) za złożenie fałszywego oświadczenia

(podpis)

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 2011 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.


