WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINT
ERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM
USTAWY LUB PROJEKTEM
ROZPORZĄDZENIA
ZGŁOSZENIE
ZAINTEPESOWANIA PRACAMI ND PROJE
KTEM
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym (projekt z dnia
14 czerwca 2O1 r)
(tytuł projektu założeń projektu ustawy
, projektu ustawy lub projektu
rozporządzenia
z jego treścią udostępniona w Biuletyn
zgodnie
ie Informacji Publicznej lub inform
acją zamieszczoną w
wykazie prac legislacyjnych Rady Minist
rów, Prezesa Rady Ministrów albo
ministrów)
A.
OZNkCZENIE PODMIOTU Z nTERESONEGO
PRACAMI NAD PROJEKTEM
—

1. Nazwa/imię i nazwisko REK RÓŻY
CKI
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania**43_
190 MIKOŁÓW, Rybnicka
43
3. Adres do korespondencji i adres e-mail
: adr@adr.edu.pl
B.

SkZA
NAD PROJEKTEM

pjyrj WMIENIOGO
W CZĘŚCI A W PRACACH

Lp.
Imię i nazwisko
1

Marek Rożycki

Adres
43-190 ikołów,

Rybnicka 43

2
3
4
5
C.

ops POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAE
GO,
OCHRONY

ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM

W imieniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze papierosów
elektronicznych pozwalam sobie przedstawić komentarze do Projektu i zwrócić uwagę na
szereg zastrzeżeń natury formalno-prawnej, ekonomicznej oraz społecznej. Poniższe uwagi i
komentarze mają charakter wstępny i zastrzegam sobie prawo do przedstawienia dalszych
uwag, raportów i analiz na potwierdzenie wskazanego poniżej stanowiska. W ocenie skutków
regulacji („OSR”) Projektu wskazano, że: „Uźywanie przez konsumentów wyrobów

nieopodatkowanych akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą
tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zatem wprowadzenie opodatkowania płynu do
papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich ma na celu zapewnienie analogicznego
traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów
tytoniowych”. Przyjmując to założenie Ministerstwa Finansów musimy zwrócić uwagę, że

EmJLw aktualnym kształcie w sposób rażący
tytoniowych oraz producentów wyrobów nowatorskich. Wnikliwa lektura projektu sugeruje, że
beneficjentem Projektu staną się jedynie wielkie koncerny tytoniowe określane często w USA,
czy Wielkiej Brytanii jako „Big Tobacco” (PMI, BAT JTI), a poszkodowani zostaną mali i średni
polscy przedsiębiorcy, co zostanie wykazane poniżej. Z tego względu Projekt wymaga
istotnych zmian i przywrócenia równowagi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
pomiędzy podmiotami. Projekt w obecnej formie nie przyniesie założonych wpływów do
budżetu, zniszczy wielu polskich przedsiębiorców, a jedynymi podmiotami, które skorzystają
będą duże koncerny tytoniowe przygotowane do tej legislacji.

Szczegóły załączono w

dokumencie Komentarze do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
(Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r.).
D.

1

3

5
6

ZAŁĄCZONE DOKUbNTY

Komentarz do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

8
E.

Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formaJ.xiych/zmiaxiy danych** zgłoszenia
dokonanego dnia
(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F.

OSOBA SADAJĄCA ZGŁOSZENIE
linię i nazwisko

Marek RoŻycKl

G.

Data

03/07/2017

KIAI.TZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

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.
Informacj 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)

