Polska Organizacja
Przemysłu I Handlu Naftowego
ul.Rejtana 17 lok,36,02-516 Warszawa
tel./fax 22 848 45 90
REGON: 011729238

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM
projektem z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

A.
1.

Nazwa:
POLSKA ORGANIZAGA PRZEMYSŁU 1 HANDLU NAFTOWEGO

2.

Adres siedziby:
Rejtana 17 lok. 36
02-516 Warszawa
poplhn@popihn.pl

3. Adres do korespondencji i adres e-mail: j,w.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
B.
A W PRACACH NAD PROJEKTEM
Lp.
1

Adres

Imię i nazwisko
Leszek Wieciech

POPiHN, ul. Rejtana 17 lok. 36,02-516 Warszawa

2
OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie przedsiębiorstwa
działające w przemyśle i handlu paliwami w całym łańcuchu, począwszy od produkcji poprzez
komponowanie, logistykę, magazynowanie i sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Przedsiębiorstwa branży
paliwowej zrzeszone w POPiHN kontrolują 100% produkcji, 85% handlu hurtowego i ok. 60% handlu
detalicznego paliwami, a także około 80% handlu olejami smarowymi. Projekt dotyczy bezpośrednio
członków naszej organizacji i ma wpływ na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą.
Opodatkowanie bonów różnego przeznaczenia
Zwracamy się z postulatem możliwej rezygnacji z opodatkowania bonów różnego przeznaczenia (MPV) w
dniu utraty ich ważności. Projekt przewiduje, że w takim przypadku należy uznać, iż wyświadczono usługę
gotowości do realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług (nowy art. 8c). Wprowadzenia tego typu
regulacji (co jasno wynika z uzasadnienia) nie wymaga Dyrektywa, więc już z tego powodu wydaje się ono
niewskazane. Argumentem za odstąpieniem od tego wprowadzenia jest przede wszystkim to, że regulacja
taka powoduje niespójność w systemie podatku VAT. „Usługa" taka jest opodatkowana tylko na ostatnim
etapie, mimo że swoim charakterem nie różni się od „gotowości do realizacji" na wcześniejszych etapach.
Dodatkowo warto wskazać,

że w

przypadku

np.

przepadającej

przedpłaty

na

poczet zakupu

niesprecyzowanych towarów i usług nie mamy (i jak zakładamy nie ulegnie to zmianie także po
nowelizacji) do czynienia z opodatkowaniem. A skutki ekonomiczne dla obu stron są takie same, jak przy
tracącym ważność bonie MPV.
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Polska Organizacja
przemysłu 1 Handlu Naftowego
ul,Rejtana 17 lok.36,02-516 Warszawa

tel,/fax 22 848 45 90
REGON: 011729238

D.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

1

Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

2
3
4
E.

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

F.

OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE
Imię i nazwisko

Leszek Wieciech
Prezes-Dyrektor Generalny
G.

Podpis

Data

16.05.2018

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.............

i

(podphl)

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy
z dnia 7 llpca 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, stosowni? do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 llpca 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,

łnformacla: 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.
poz. 1080)

Nr 181,

