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2. Adres siedziby/idrco micjca zamiczknii**
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ul. Elbląska 135
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B. WSK.ZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres

2. Mirosław Karaszewski Grupa LOTOS S . A.
ul. Elbląska 135, 80—718 Gdańsk

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA RAWNE „ ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i
usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz
warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2013, poz. 1719):

Po 9 dodanie 9a w brzmieniu:

„1. Obniżoną do wysokości O- stawkę podatku stosuje się również do dostawy:
a) towarów składowanych czasowo na terytorium kraju w rozumieniu

przepisów celnych;
b) ropy naftowej objętej procedurą specjalną wolnego obszaru celnego w

rozumieniu przepisów celnych;
c) ropy naftowej objętej procedurą tranzytu zewnętrznego na terytorium

kraju w rozumieniu przepisów celnych, importowanej na terytorium
kraju i umieszczonej na terytorium kraju w sieci stałego transportu
przesyłowego w rozumieniu tych przepisów.



2. Przepis ust. 1 stosuje siępod warunkiem, że dostawy tych towarów dokonuje
się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy.”

UZASADNIENIE

Dla 9a ust. 1 1±t. a)

Państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia zwolnień z opodatkowania

VAT transakcji dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych w

miejscach, o których mowa w art. 156 ust. 1, jeżeli na terytorium danego
państwa nadal ma miejsce jedna z sytuacji określonych w tym ustępie.
Uprawnienie to wynika z art. 160 ust. 1 lit a) Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej, Dz.U. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1—118, dalej:
Dyrektywa VAT).

Jeden z przypadków, do których referuje art. 160 ust. 1 lit a) Dyrektywy

VAT zawarty jest w art. 156 ust. 1 pkt a) Dyrektywy VAT. Norma prawna
wynikająca z art. 160 ust. 1 lit a) w związku z art. 156 ust. 1 pkt a)
Dyrektywy VAT przewiduje możliwość zwolnienia od podatku VAT transakcji
dostawy towarów, które odbywają się w miejscu tymczasowego składowania.

Przepisy celne, które mówią o czasowym składowaniu wskazują, że towary
czasowo składowane są składowane wyłącznie w magazynach czasowego

składowania albo - w uzasadnionych przypadkach - w innych miejscach
wyznaczonych lub uznanych przez organy celne (w polskiej praktyce - miej sca
uznane lub miejsca wyznaczone) — art. 147 Unijnego Kodeksu Celnego
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. UE L 269 z
10.10.2013, str. 1-101; dalej: Unijny Kodeks Celny, UKC)

Obecnie, przepisy ustawy VAT wprowadzają 0% stawkę podatku VAT, w podobnych
sytuacjach, tylko dla towarów objętych procedurą składu celnego (po
planowanej zmianie — składowania celnego) lub umieszczonych w składach
celnych.

Unijny Kodeks Celny wskazuje, że „czasowe składowanie” oznacza sytuację,
w której towary nieunijne są czasowo składowane pod dozorem celnym w okresie
między ich przedstawieniem organom celnym a objęciem jedną z procedur
celnych lub powrotnym wywozem (art. 5 pkt 17) UKC). W konsekwencji, towary
objęte czasowym składowaniem i będące przedmiotem dostawy - posiadają, w
praktyce, podobny status do towarów podlegających procedurze specjalnej
składowania celnego.

Rozszerzenie czasowego składowania do 90 dni, zgodnie z przepisami Unijnego
Kodeksu Celnego, powoduje ponadto, iż w tym czasie, towary takie mogą być
przedmiotem dostaw (opodatkowanych VAT - gdyż towar znajdowałby się na
terytorium kraju, zob. przykładowo wyrok TSUE w sprawie C-165/11
Profitube)

Zasadne jest więc ustanowienie 0% stawki VAT dla takich dostaw (w



odniesieniu do towarów czasowo składowanych), analogicznie do przypadków
składowania celnego, zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt a) Dyrektywy VAT.

Dla 9a ust. 1 lit. b)

Kolejny przypadek, do którego nawiązuje art. 160 ust. 1 lit a) Dyrektywy
VAT zawarty jest w art. 156 ust. 1 pkt b) Dyrektywy VAT. Norma prawna
wynikająca z połączenia art. 160 ust. 1 lit a) w związku z art. 156 ust.
1 pkt b) Dyrektywy VAT przewiduje możliwość zwolnienia od podatku VAT
transakcji dostawy towarów, które odbywają się w wolnym obszarze celnym lub
w składzie wolnocłowym.

W celu uzgodnienia regulacji VAT ze zmianą w prawie spowodowaną wejściem
w życie Unijnego Kodeksu Celnego i systematyki instytucji celnych
wprowadzonej tym aktem, zasadne byłoby objęcie zwolnieniem z VAT dostaw
towarów nie tylko w składzie celnym, ale również w wolnym obszarze celnym.

Zwolnienie w zaproponowanym kształcie koresponduje w swojej treści do art.
83 ust. 1 pkt 22) ustawy o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr iT/, poz. 1054 ze zm.; dalej:
ustawa o VAT). Przepis ten przewiduje zwolnienie poprzez zastosowanie
stawki VAT w wysokości 0 w odniesieniu do dostaw towarów do wolnych obszarów
celnych w określonych przypadkach. Proponowany przepis 9a ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których
obniża się stawkę podatku od towarów ± usług, oraz warunków stosowania
stawek obniżonych, dotyczyć ma sytuacji dostaw towarów (ropy naftowej)
objętych procedurą specjalną wolnego obszaru celnego w rozumieniu przepisów
celnych, zatem towarów znajdujących się w wolnych obszarach celnych.

Zgodnie z systematyką instytucji celnych wprowadzoną w Unijnym Kodeksie
Celnym, jedną z procedur specjalnych jest składowanie, które obejmuje
składowanie celne I wolne obszary celne (Rozdział 3 UKC - Składowanie).

Z ostrożności w zakresie wprowadzania zmian, propozycja zmiany dotyczy
jedynie ropy naftowej. Podstawą prawną do wprowadzenia zwolnienia
ograniczonego do ropy naftowej jest przepis art. 160 ust. 2 w związku z
powyżej powołanym art. 156 ust 1 pkt b) i art. 154 Dyrektywy VAT.

Art. 160 ust. 2 Dyrektywy VAT stanowi, że w przypadku gdy państwo
członkowskie korzysta ze zwolnienia z VAT w odniesieniu do czynności
prowadzonych w składach celnych, państwo to powinno podjąć środki
niezbędne do wprowadzenia procedur dotyczących składów innych niż celne
pozwalających na zastosowanie zwolnienia z VAT w odniesieniu do takich
samych transakcji, gdy dotyczą one towarów wymienionych w załączniku V
Dyrektywy VAT, i są dokonywane w składach innych niż celne.

Dyrektywa VAT w art. 154 wyjaśnia, że pojęcie składów innych niż celne
powinno być rozumiane jako:

• w odniesieniu do wyrobów podlegających akcyzie - miejsca określone



jako składy podatkowe w art. 4 lit. b) dyrektywy 92/12/EWG oraz,

• w odniesieniu do wyrobów niepodlegających akcyzie - miejsca określone
jako takie przez państwa członkowskie.

W związku z tym, jako że ropa naftowa nie jest wyrobem opodatkowanym akcyzą,
za „składy inne niż celne” powinny być uznane również te miejsca, które

zostaną określone jako takie przez państwa członkowskie — w tym przypadku

Polskę. W Polsce, zgodnie z przepisami celnymi, funkcjonują wolne obszary

celne. Nie ma przeszkód prawnych, aby uznać je za składy inne niż celne w

rozumieniu art. 154 Dyrektywy VAT.

Konsekwencją powyższego, należy posłużyć się odwołaniem wskazanym w art.

160 ust. 2 Dyrektywy VAT do załącznika nr V do Dyrektywy VAT. Załącznik V
wskazuje, że m.in. dostawy olejów mineralnych (łącznie z propanem i butanem;
również łącznie z surowymi olejami ropy naftowej) - klasyfikowane do pozycji
CN: 2709, 2710, 2711 12, 2711 13, mogą być zwolnione z opodatkowania VAT.

Polski ustawodawca, przewidział zwolnienie poprzez objęcie stawką 0% dla
dostaw towarów objętych procedurą składu celnego (po zmianie — procedurą

składowania celnego) — 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług,
oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Dla towarów objętych

Załącznikiem V do Dyrektywy (a więc również ropy naftowej) — uzasadnione

jest zatem wprowadzenie analogicznego zwolnienia z opodatkowania (poprzez

0% stawkę podatku), w sytuacji, gdy są one przedmiotem dostaw podczas
składowania w wolnych obszarach celnych, kiedy są one objęte procedurą
specjalną składowania celnego.

Dla 9a ust. 1 lit. c)

Stosując analogiczne zasady, jak przytoczone powyżej, państwa członkowskie
maja. możliwość wprowadzenia zwolnień z opodatkowania VAT transakcji dostawy
towarów i świadczenia usług dokonywanych w miejscach, o których mowa w art.
157 ust. 1 lit. b), jeżeli na terytorium danego państwa nadal ma miejsce

jedna z sytuacji określonych w tym ustępie. Uprawnienie to wynika z art.
160 ust. 1 lit b) Dyrektywy VAT.

Norma prawna wynikająca z art. 160 ust. 1 lit b) w związku z art. 157 ust.
1 pkt b) Dyrektywy VAT przewiduje możliwość zwolnienia od podatku VAT
transakcji dostawy towarów, które odbywają się w składach innych niż skład
celny.

Nawiązując do uzasadnienia do 9a ust. 1 lit. b), miejsce inne niż skład
celny (wskazane jako: sieć stałego transportu przesyłowego w rozumieniu
przepisów celnych) może zostać określone przez ustawodawcę zgodnie z
brzmieniem art. 154 Dyrektywy, który stanowi, że: „składy inne niż celne”
oznaczają, w przypadku wyrobów niepodlegających akcyzie, „miejsca
określone jako takie przez państwa członkowskie”.



Zgodnie z artykułem 321 ust. 1. Rozporządzenia Wykonawczego do UKC
(Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015
r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
ustanawiającego unijny kodeks celny, Dz. U. UE, L 343 z 29 grudnia 2015,
dalej: Rozporządzenie Wykonawcze do UKC) jeżeli towary przesyłane stałym
transportem przesyłowym są wprowadzane na obszar celny Unii z
wykorzystaniem takiego transportu, wówczas towary te uznaje się za objęte
procedurą tranzytu unijnego już w chwili wprowadzenia ich na ten obszar.
Za przepisami Rozporządzenia Wykonawczego do UKC należy wskazać, że zgodnie
z art. 1 ust. 2) pkt 12) tego Rozporządzenia, za „stałe instalacje
przesyłowe” uważane są środki techniczne stosowane do ciągłego transportu
towarów takich jak m.in. ropa naftowa.

Oznacza to, ze tranzyt zewnętrzny towarów przesyłanych za pomocą środków
technicznych stosowanych do ciągłego transportu ropy naftowej rozpoczyna
się od momentu wprowadzenia tego towaru na obszar celny UE poprzez te środki
techniczne. Towary tego typu, np. ropa naftowa, są umieszczone w tranzycie
przez cały okres przechowywania ich w instalacji stałego transportu
przesyłowego i pozostają w tym okresie pod dozorem celnym - instalacja ta
staje się w rezultacie składem innym niż skład celny, przy czym jest to skład
pod dozorem celnym. Jednocześnie - w okresie, kiedy ropa naftowa znajduje
się w instalacji tego typu możliwe jest dokonanie jej dostawy w rozumieniu
przepisów o VAT.

W konsekwencji, gdy ropa naftowa jest przedmiotem dostaw w chwili takiego
przechowywania, uzasadnione jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania
takiej dostawy (poprzez 0% stawkę podatku) analogiczne do zwolnienia
dostawy towarów w składzie celnym.

Podsumowując, na podstawie przepisów Dyrektywy VAT, tj. art. 160 ust. 2 w
związku z art. 156 ust 1 pkt a) i art. 154 Dyrektywy VAT dostawa ropy naftowej
objętej procedurą tranzytu zewnętrznego na terytorium kraju w rozumieniu
przepisów celnych, importowanej na terytorium kraju i umieszczonej na
terytorium kraju w sieci stałego transportu przesyłowego w rozumieniu tych
przepisów — również powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT poprzez
zastosowanie stawki 0%.

* **

Propozycja powyższych zmian powodowana jest zauważalną potrzebą
wyeliminowania pojawiających się wątpliwości w tym zakresie oraz
zapewnienia zgodności przepisów ustawy VAT z przepisami Dyrektywy VAT.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy VAT nie odnoszą się bowiem
bezpośrednio do wskazanych przypadków, co powoduje niejasności w
interpretacji, przepisów ustawy VAT.



F. OSOBA SKŁADAJĄCA. ZGŁOSZENIE
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Mariusz Machajewski
-- Maciej Szozda

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: h1 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.

Informacja: Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu 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)

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1 KRS Grupa LOTOS S.A.

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków foririalnych/ziniany danych**

zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)
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