
ZGŁOS ZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH*

„Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym”

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, pcojektu ustawy łub projektu rozporządzenia - zgodnie z jego
treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazie prac

legislacyjnych Rady Ministrów, Pcezesa Rady Ministrów albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. Nazwa/imię i nazwisko**BBGTA2C Kancelaria Podatkowa Branicki Białas-Giejbatow Sp. z o.o.

2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**Ul. Twarda IB/11/16 OO-105 Warszawa

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

E. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PO”COTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD
PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

1 Wojciech Bronicki

4

5

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PREEE44IOTEM OCHRONY

Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia do projektu ustawy zaproponowane zmiany są wynikiem uwag
Komisji Eurooejskiej, która stwierdziła, iż zwolnienia wynikające z polskich przepisów są szersze niż
przewidziane w art.17 dyrektywy 2003/gG/WE. Nie wynika natomiast z uzasadnienia projektu, aby Komisja
wskazywała datę, od której nowe przepisy miałyby obowiązywać. Nałsży z tego wnosić, że KK zdaje sobie
sprawę z konieczności poniesienia określonych kosztów i przeprowadzenia technicznych inwestycji celem
dostosowania do nowych wymogów przez podmioty gospodarcze. Zakładana data wejścia w życie regulacji,
tj. 1 stycznia 2017r. nie uwzględnia tyrh okoliczności. Z uwagi na fakt, że w normalnym trybie
legislacyjnym, projekt ten na szanse być przyjętym przez sejm, podpisanym przez Prezydenta i
opublikowanym najwcześniej we wrześniu, październiku 2OlSr, nie daje on możliwości na techniczne
przygotowanie się podmiotów do korzystania ze zwolnienia. Zatem należy wprowadzić zmiany umożliwiające
takie działanie. Dlatego kancelaria wnosi o wprowadzenie przepisu przejściowego, umożliwiającego
podmiotom korzystająrym obecnie ze zwolnienia na jego kontynuację, co najmniej przez okres 2 lat —

bez spełniania dodatkowych, wskazanyrh nberr.ie w projekcie warunków. Okres ten pozwoli na racjonalne
wdrośenie modernizacji środowiskowych lub zwiększających efektywność energetyczną, jak również wyjdzie
naprzeriw dzisiejszej trudnej sytuacji sektora węglowego w Polace. Wprowadzanie takiej regulacji wraz
z przepisem przejściowym zapewni Komisję Europejskiej o wdrnżeniu przepisów zgodnych z przepisami
unijnymi. Zatem proponuje się, aby art.2 otrzymał następujące brzmienie;
„Art.2.1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2. W przypadku podmcotów korzystających ze zwolnienia, n którym mowa w art. 31 a ust. 1 pkt B i
5 w dntyohczaaowym brzmieniu, dn dnia 1 atycznia 201s r. zwalnia się od akcyzy rzyr.nnżci
podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów
opałowych;

1) Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe lub
2) Przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania

celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.”

Ponadto należy wskazać że w uzasadnieniu — Zgodność z prawem Unii Kuropejskej, w drugim uatępie
wyrażanie „Projekt rozporządzenia...”, należy zastąpić wyrażeniem „Prnjakt ustawy...”.



D. ZAŁZONE DOKUMENTY

1 Kopia wydruku KRS
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia
dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKLAOAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

Woj cieci-i Bronicki

aądU
G. KLAUZULA ODPOEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁAOANIE FLSZY ZEZNAi

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 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.


