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ZGLOSZIZ
ZflITRESOWANIA PBACMX NAD PRO7EKT4 - ZGLOSZENIE ZkalNY DNYCH*

Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów *iuinia5ącego rozporządzenie w sprawie dokmentudostawy, warunków i. sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych obtych zwo1nienie od akcyzy zewzldu na ich przeznaczenia oraz grodków ikaŻacych alkohol stylowy

(p#oekt z dnia 10 aroa 2016 r.)

(tytuł pro:e.t” aioei prójeśtu ustawy, projektu ustawy lub projóktu 2pcrz4dzenia — zqodr:ie

z 2eg t.rec..ą udosępnioaą W BiLeie in.formacjj. Pub1ioiej
lub informacją zamieszczoną w wykazie paac ie7i1a;yjnych Rady iatr6w,

Prezesa Pady Ministrów albo inistrw)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAZNTERESONANEGO PRACMZ NAD PRO3EKTEN

I.. Nazwatiiuię i nacwisko

?rzeas.ębiozetwo Wie.cfunkcy;ne VeVeX
Eugeniusz Wodzyizk
2 Adres aiecziby/ares—” - amic:
ul. .ranowsIa tA
62 — 510 Kooin
3. Adres do korespondencjJ. i adres e-mail
KDCP Kancelaria Doradawa Celnego i Pcdatkowego P.ut.kowski i Wita1..s ap. z o.o...

ul.. Śniadeckich 17

OO—654 Warszawa
e-mail; krzysztof. zutkowskiekdcp.pl
B. WSKBZANZE OSÓB UPEAWNIONICE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W :CZĘŚCX

A W PRACACE NAD PRO.JEKTEN

Lp. Inię i nazwisko. Adres

1 Krzysztof Rutkowaki KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego
i oaatkowega
Rutkowski I Wit1is sp. z o.o.
ul. Śn.adeckich 17
OC—64 Warzzaia

2 Karolina Ran KDP Ka e.ar.a Doradztwa C..r3ego
i Eodatkowego
Rutkcwak. 3. Witajis: sp. ó.o.
1.21.. ndeckich 17
C.2— zszawa
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C OPIS POSTUZGO ROZWIĄZIA PRA1EGO ZE WSZAZANIEN INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRON!
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WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIAZAINTERESOWANIA PRACAMINAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM
ROZPORZĄDZENIA



równie pcwie11eL zaić w sprawie r•zponrg wyk*:u dw ć•ptis”ych dosśażant 1iho.1u ety1cIe3.
Przypcrzdowi kcnkretnyc rodko do pzcgó1nyc kranż pcptezcowcŁr.i c1c okr1oiyc z-as ey?rzedsębi.y poadj techrccig które aeuo d nec roda,ikaza3cego koI1 etycwy. Fordt ska1nikw do podk1a EDsposób yykorzytuiLa a..koholu sktcr.qc dayiym skataii. Di:go p.zot:ii.ri „farów wgęILia podkLasy K3 a e kociy CN?

ska:ików oraz przyporzdowaxiie roww a2crz. oo pcczeqbnybrn I pr:dikc. et zane wywacyi ardo riekorzystzi ra fu:nwaiprze.dibicrt” I aza pzedsiębiorc3w na kty ązane ze zmiati terhnoogLL Zniinaiektorywi każainiów inoze wyeiirniuoaĆ z rynku produxty które do t pozy byj prcxiuIowaneza bazia coho1u tyiowu;a aaneqo rodcai skaajyiii, ktre w uow poekcieropzena si nie naLizly. Panad:o ;est to bar casocicnne wp: a;owawze.u praccwnikbw. onadco przepay prawne w Palace a arazo niejasne i prozucene po welaaktach prawuyc. Przepi.sy prawne bardzo często się zmieaiaą. Prawo powimo być ta napisaneaby y1o zrezurniae dla kaf.cego cziowieka.
Wypracowar.e ncwe listy skażalnikw jest uzr.dneniam d.la przedięhiarcw. Pciiatoplanowany termin wejca w życ.e rozpyrządzenia — Cl..23l6 r. eat terziem zbyt kró: abyprzystosować saę o nowych przepisow.
Na polskim rynku można kupić alkohol etylowy skażony różnymi. skażalnikam, np. aikoo1etylowy skażony hibitanem. htan, jako skaalnik etanolu (umaliwiajacy aktżenie aJiccialu.etylowego na terenie Polski zestal już dawno tomu usunięty z wykazu. Daje ta nozliwcżcrozwau. zeds.ęb.i.orcom z innych krajów, a nie poisśim przeds1ębiorcom. ZapotrzebowaoLe na tertyp skażenia jest bardzo duża. Cgrariicza;ąc iloóć skażalaików, bardzo częste zmiany dtyzceskażainików, bardzo krótki czas do przygotowania się do zmian wpływa bardzo negatywnie nadziaialncść przedsiębiorcw m. in. na spadek przychodćw, umiany wynakajce z wprowadzeniemnowych technologii i brak możliwości produkuwania produktów, które speir.ily oczekiwaniakl.entw, a których ze względu na zmianę przepisów prawuyc nie można już wytwarzać. Po<iobnasytuacja będzie e±eli alkohol izopropylowy zostanie usunięty : wykazu nkataln.ików — do Polskizacznie napływać akohei skażony z innych krajów lecz pod innym kodem CN.. Znów dojdie dosytuacji., w kt6rej to nie polskI pxzedsiębicrca będzie wywrzał a surowce dc ;roćukci będądroższe, bo bęouie to sao do zakupu prooktów z innych kxa)ów.

W projekc e rozporzdzen.a VLnLstra anansów n.e .nadue sę alkohol izopropy.owyktórym do tej pozy nożna było skażać alkohol etylowy. Moim zdaniem w wykazie .skażalnik6wpowinien pojawić się alkohol izopropylowy. Alkohol izopropyiowy dodany do alkchcl etylowegonadae mu c1arakterystycuny zapach, azęL. czemu est łatwo wycauwa ny Barazo ochrze nads.się jako skażalnik alkeholu etylowego ponieważ istotnie zmenia cechy alchou etylowegoskażonego t substanc2ą. Alkohol etylowy skażony tym akacainikiem - aikoholei izopropyiowym,będzie zniechęcał potencjalnych konsumentów I czynił produkt niezdatnym do konsumpćji.?onadtc, jestem producentem wyrocu, który jest na bazie alkoholu etylowego skażonegoaclomi.zpropylowyn. Wyrób zen zaajdue zastósowanie w wielu dzieózinach przemyalu, m. in.służy d nyci.a I cdtiuszczania powierzchni i urudzeń w aakiaach przomysżu spctywczegc,instytucjach użyteczności publicznej, magazynach, chłodniach,. waruatatach.
Szereg techtialogil nie akceptuje w składzie skażalniko - benzoesanu denatoiuum, którypozootawia gorzki posmak na powierzchni czyszczonej. SzczegÓlnie ma ta unacuenie w dzzezinachzwiązanych a przemysłem spożywczym, cukierniczym. W tym przypadku alkohol iroprepyiowy wedługmojej cpin.i bardzo dobrze sę sprawdza. 3sunięie.alkohoiu izopropyiowego z wykacuskażalzzików będz.e bardzo złym posunię-zen ogranzczy monlawożca prod.ikcyjxie wieluprzedsiębiorstw,

Bardzo proszę .a zodanie dc wykazu. środków dcpuazczónych do ska2ania alkchaluetylowego alkoholu izcprcpylowego, tak aby w ten sposób skażony alkohol mógł byl stosowany óoprodukc3i órodków dezynfekyno - czyzzącjch Bardzo prouę rownż o wprowaduen e do wykazu3każalników hibz.tarw.
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E. Niniejsze zgioezenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zm
zgłoszenia dokonanego dnia 14 kwietnia 2016 r.

2



(pdaĆ datę z czĘśi F pcpdni.e zgłera)

F. OSOBA SKLDAJĄCA ZGWSZBN tE

it..ę . az..akc T rata

R rowa i. I O.6

G. UZUL ODPOWIEDZI NO KPNZ%7 ZA S2DNIE FALSZ!WYCU ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialnośca. Jarnej za s1oenie fakazywago oświadozenia
po.pi$

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O działalnościlobbingowej w procesie stanowienia prawa - treść: „- Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
I Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowegoformularza zgłoszenia (art. 7 ust 6 ustawy Z dnia 7 lipca 2005 r. O działalności lobbingowejw procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia( 3 rozporządzenia Rady Ministrów. z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowaniapracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr 181,poz. 1080 ) w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić, wszystkie. rubr4i,powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.2. Część B formularza wypełnia się.w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej orazw sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeńprojektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tychpracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, 0 kt6rych mowa W artT ust .5 ustawy z dnia .7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,a także pełnornocnicbwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmictu. w pracach nadprojektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.4. Część E formularza wypełnie się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danychdotyczących wniesionego zgłoszenia.
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