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Warszawa, 3 sierpnia 2015 r.

Szanowny Pan Senator
Kazimierz Kleina
Przewodniczqcy Senackiej Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z planowanym na 3 sierpnia 2015 r. rozpatrzeniem przez Komisję Budżetu i Finansów
Publicznych ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki
nr 1023, druki sejmowe nr 3522, 3687 i 3687-A. dalej jako: „Ustawa”), pragniemy poniżej przedstawić
nasze uwagi do procedowanego aktu prawnego.

W pierwszej kolejności pragniemy wyrazić zadowolenie, że kluczowy dla konkurencyjności polskiego
przemysłu problem zwolnienia branż energochłonnych z podatku akcyzowego na energię elektryczną
został dostrzeżony przez rząd RP, a Ustawa zmierza do poprawy sytuacji krajowych przedsiębiorstw
wobec odpowiedników funkcjonujących na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Niektóre z projektowanych rozwiązań mogą jednak osiągnąć skutek odmienny od zamierzonego -

wejście w życie zmian w proponowanym brzmieniu ograniczy konkurencyjność przedsiębiorstw takich
jak Air Products Sp. z o.o. (dalej: $półka albo „Air Products°), pogarszając konkurencyjność
outsourcingu produkcji gazów technicznych w Polsce

Produkcja gazów technicznych należy do najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu.
Wytwarzamy przemysłowe ilości gazów, w szczególności tienu, niezbędnych w procesach
metalurgicznych naszymi klientami są ajwiększe zakłady przemysłowe w Polsce, w tym huty
koksownie i zakłady chemiczne. Udział kosztów energii elektrycznej w strukturze kosztów naszej
produkcji sięga 80%, jednak zgodnie z proponowanym brzmieniem Ustawy nie będziemy
uprawnieni do skorzystania ze zwoir lenia od podatku akcyzowego w odniesieniu do aiłe cne gii
elektrycznej, która jest zużywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Brzmienie procesowanej przez Senat Ustawy tworzy sytuację odmiennego traktowania dwoch
źródeł dostaw tienu, niezbędnych min. do produkcji hutniczej. Dzisiaj zakłady produkcyjne mogą
pozyskiwać tlen na dwa sposoby albo z własnej tlenowni albo na nodstawie wieloletniej umowy na
dostawę gazu z tlenowni prowadzonej przez wyspecjalizowanego producenta gazow technicznych. Drugi
L modeli, dzięki efektom skali i specjalizacji, pozwala na osiągnięcie znaczących korzyści ekonomicznych
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bowiem skorzystać wyłącznie ze zwolnienia od podatku akcyzowego poprzez zwrot części akcyzy) tworzy

sztuczny impuls do odwrócenia tego trendu - ponieważ koszt zwolnionej z akcyzy energii elektrycznej dla

tlenowni prowadzonej przez zakład metalurgiczny będzie niższy, niż koszt energii dla tlenowni

prowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Może to skłonić zakłady metalurgiczne do

przeznaczenia środków inwestycyjnych na budowę własnych tlenowni ze względów podatkowych -

zamiast kierowania ich na rozwój własnych kluczowych kompetencji. Skutkiem takiej sytuacji będzie

pogorszenie efektywności produkcji — zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia.

W naszej ocenie, obecne brzmienie Ustawy tworzy sytuację zakłócenia konkurencyjności na

krajowym rynku gazów technicznych w rozumieniu punktu 23 preambuły do dyrektywy 2009/29/WE,

który mówi, że wprowadzane przez Państwa Członkowskie instrumenty wsparcia dla przemysłów

energochłonnych „nie powinny ponadto prowadzić do nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji pomiędzy

działalnością przemysłową prowadzoną w instalacjach prowadzonych przez jednego prowadzącego a

wytwarzaniem w instalacjach objętych outsourcingiem”.

W związku z powyższym, konieczne będzie rozwiązanie problemu potencjalnego zakłócenia

konkurencji na polskim rynku gazów technicznych, na przykład poprzez rozszerzenie zakresu

zwolnienia od podatku akcyzowego dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez wszystkie

zakłady energochłonne.

Zdajemy sobie sprawę z napiętego kalendarza prac legislacyjnych w zakresie ustawy o zmianie ustawy o

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz z pozytywnych makroekonomicznych skutków

Projektu. Biorąc jednak pod uwagę jego wpływ na branżę gazów technicznych w Polsce, liczymy, że

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dostrzeże niezamierzone konsekwencje Ustawy, a my będziemy

mogli wyjaśnić problem w trakcie odrębnego spotkania z Panem Przewodniczącym w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Wieczorek
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ANALIZA PRAWNYCH KONSEKWENCJI ROZWIĄZAŃ
PROPONOWANYCH W PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM ORAZ

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW WRAZ Z PROPOZYCJĄ ZMIAN

1) Obecne brzmienie projektowanych zmian

Air Products Sp. z oWo. jest wiodącym producentem gazów technicznych i przemysłowych, w trakcie
wytwarzania których zużywane są znaczne ilości energii elektrycznej. Spółka nie prowadzi jakiejkolwiek
działalności objętej zakresem Prawa energetycznego1 i związku z tym nie posiada koncesji na
wytwarzanie, dystrybucję czy też obrót energią elektryczną. Niemniej jednak jak rozumiem, z uwagi na
spełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych w Poprawce, tj:

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności2
wskazanym w Poprawce - w przypadku Spółki będzie to kod 2O.i1Z. „Produkcja gazów
technicznych”;

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
3) niekorzystanie w stosunku do energii zużywanej w toku prowadzonej działalności ze zwolnienia

od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a Ustawy; oraz
4) spełnienie progu procentowego udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości

produkcji sprzedanej,

Spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w nroiektowanym art. 31d
Ustawy poprzez częściowy zwrot akcyzy. Jednocześnie. pragniemy podkreślić, iż iest to jedyne zwolnienie
od akcyzy dla energii elektrycznej z którego Spółka potencjalnie mołaby skorzystać.

Wadliwość konstrukcji proponowanego zapisu polega na tym, że nieuchronnie zmierza on do
zmniejszenia konkurencyjności produktów oferowanych przez Spółkę poprzez: (i.) umożliwienie
uzyskania tylko częściowego zwrotu podatku akcyzowego z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz (iŁ)
uzyskanie go dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w którym energia elektryczna była
wykorzystywana przez Spółkę.

Należy bowiem podkreślić, iż ze względu na specyfikę procesów produkcyjnych części przedsiębiorstw, w
których produkowane są również gazy techniczne, zużycie energii elektrycznej będzie podlegało w całości
zwolnieniu jako wykorzystanie tej energii do procesów metalurgicznych (projektowany art. 30 ust. 7a pkt
3). Doskonałym przykładem będą tu huty. Wśród tych przedsiębiorstw znajdują się również nabywcy
produktóW Spółki.

Powyższe,. w naszej oceuie, mi.że p.rowadzić po stronie nabywców p.rods.iktów Spółki do typowego
konfliktu ze sfery zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym (z ang. „make or buy”
polegającym na wyborze alternatywnych możliwości, tj. czy powinni oni:

dążyć do stopniowego budowania własnych zdolnoŚci produkcyjnych w zakresie wykraczającym
poza własne kluczowe kompetencje i rezygnować z produktów zewnętrznego dostawcy, które ze
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względu na obciążenie podatkiem akcyzowym są droższe od produkowanych we własnym

zakresie pomimo wyższej efektywności produkcji, czy też

• zlecać w dalszym ciągu dostawy gazów technicznych zewnętrznemu dostawcy, korzystając z jego

wysokiej efektywności produkcji i specjalizacji w wytwarzaniu gazów technicznych pomimo

niekorzystnych rozwiązań podatkowych.

W dobie poszukiwania oszczędności oczywistym wydaje się rozwiązanie, w którym nabywca produktów

Spółki zdecyduje się zainwestować w rozwój własnych mocy w zakresie wytwarzania gazów technicznych

pomimo braku efektów skali, ograniczonych doświadczeń w produkcji gazów technicznych oraz

możliwych negatywnych konsekwencji środowiskowych - wyłącznie ze względu na koszty związane z

podatkiem akcyzowym nałożonym na dostawcę, z którego odbiorca byłby zwolniony.

W celu zobrazowania jak bardzo może to wpłynąć na działalność Spółki, poniżej zamieszczamy przykład

wyliczeń dokonany na podstawie mechanizmów zwolnień zaproponowanych w Poprawce.

Spółka A IB zużyły w całym 2016 r, 100 tys. MWh energii elektrycznej w procesach produkcyjnych, w których

wytwarzane są gazy techniczne oraz gazy przemysłowe. Jednakże w przypadku Spółki A produkcja

wspomnianych gazów jest poboczną innych procesów, w których zużywana energia elektryczna w całości

korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 30 ust 7a pkt 3) ustawy akcyzowej. Spółka A posiada koncesję na

obrót energią elektryczną.

Porównanie dwóch mechanizmów zwolnień od akcyzy wskazanych w Poprawce

Obszar Spółka A Spółka B Różnica

Jakie będą oszczędności Możliwość Możliwość skorzystania ze Kwota oszczędności Spółki

spółki z tytułu skorzystania skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w B będzie o około:

ze zwolnienia od akcyzy dla zwolnienia od akcyzy postaci częściowego 1,4 mln zł
wykorzystanej energii w odniesieniu do całej zwrotu akcyzy: mniejsza nizw

elektrycznej? energii elektrycznej - 2
ponad 600 tys. zł przypadku Spolki

mln zł rocznie (20 zł x rocznie w A w przypadku
100 tys. MWh), przypadku gdy gdy próg

próg energochłonności

energochłonności Spółki B wyniesie

wyniesie 5%; 5%;

ponad 1,5 mln zł 500 tys. zł

rocznie w mniejsza niz w

przypadku gdy przypadku Spółki

próg A w przypadku

energochłonności gdy .róg

wyniesie 50%; energochłonności

Spółki B wyniesie
ponad 1,6 mln zł

. 50%;
roczniew

przypadku gdy 400 tys. zł

próg mniejsza niż w



energochłonności przypadku Spółki
wyniesie 100%. A w przypadku

gdy próg

energochłonności

Spółki B wyniesie

100%.

Kiedy spółka będzie mogła W bieżących okresach Dopiero na początku 2017 Spółka B będzie mogła
skorzystać ze zwolnienia od rozliczeniowych. r. skorzystać ze zwolnienia
akcyzy dla wykorzystanej od akcyzy dopiero po roku
energii elektrycznej? funkcjonowania nowych

regulacji.

Konkluzja: wprowadzenie regulacji w obecnym brzmieniu prowadzi do zmniejszenia konkurencyiności
produktów oferowanych przez Spółkę. bowiem Spółka poniesie dodatkowy koszt w postaci akcyzy która
nie zostanie je zwrócona fw omawianym przykładzie jest to kwota od około 1,4 mln zł do 400 tys. zł

ofwQ ąnyęłi

2) Proponowana modyfikacja wadliwego zapisu

W związku z powyższym, proponujemy zmianę treści przepisu poprzez nadanie proponowanemu w
Ustawie art. 31d ustawy akcyzowej następującego brzmienia:

1. Zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia
następujące warunki:

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039,
1041, 1062, 1104, 1106, 1310 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712,
1722, 1920, 2012, 201f. 2014, 2015, 2016 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311,
2312, 2313 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399 241Q. 2420, 2431,
2432. 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299 2011, 2332, 2351,
2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o
którym mowa w art 30 ust 7a.

— przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej
akcyzy od energii elektrycznej stykorzystanej przez ten zakład.

2. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u
którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji
sprzedanej wynosi ponad 3% w roku poprzedzającym rok w odniesieniu do którego jest
ustalany procentowy udziaŁ Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną
nie może być mnhjszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwu rozumiana jako
organizacyjnie i finansowo wjodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół
składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do



realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

3. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczq z wykorzystaniem energii elektrycznej,

lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację

wykorzystującą energię elektryczną, uznaje się za zakład energochłonny wykorzystujący

energię elektryczną, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego

oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności procentowego

udziału, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku nieoskjgnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego

udziału, o którym mowa w ust 2, podmiot określony w ust. 3 jest obowiązany do zapłaty w

pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytej energii elektrycznej, od której nie

została zapłacona akcyza, wrazz odsetkami.”

Powyższe wpłynie oczywiście na brzmienie innych przepisów zawartych w Ustawie, i tak zgodnie z

punktem 80 Ustawy, art. 138h w ust. S pkt 6 Ustawy otrzymuje brzmienie:

„6j energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7, 7a i 31d oraz

przepisów wydanych na podstawie art 39 ust 1 pkt 2;”

Zaproponowany kształt regulacji jest w pełni zgodny z postanowieniami Dyrektywy energetycznej3i co

więcej odpowiada również praktyce regulacyjnej w tych obszarach stosowanej przez inne państwa

członkowskie. Należy bowiem podkreślić, iż niektóre państwa członkowskie zdecydowały się na

wprowadzenie całkowitego zwolnienia od akcyzy dla przedsiębiorstw energochłonnych (jak to ma

miejsce w przypadku Republiki Federalnej Niemiec).

Należy również podkreślić, iż wprowadzenie regulacji w zaproponowanej wersji pozwala

zapewnić tożsamość opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, wyrobów gazowych oraz energii

elektrycznej. Relatywnie wyższe obciążenie akcyzą zużycia energii elektrycznej przez

przedsiębiorstwa energochłonne, w stosunku do pozostałych wyrobów akcyzowych, stwarza

ponadto sytuację, w której dochodzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Za zasadnością wprowadzenia proponowanego rozwiązania przemawia również stanowisko unijnego

organu ustawodawczego, który w rezolucji ustawodawczej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku

dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii

elektrycznej (COM(2011)0169 C7 0105/2011 — 2011/0092(CNS)) zaproponował, ab3” przepisy

D3kty*. iergt.kbij ńid Iił t1soit5 do pie•i ysł ńergochłz*ineg..ó•:•••j•.•o bowie.i

pozwoli na jednakowe traktowanie wszystkich branż energochłonnych.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspóinotowych przepisów ramowych

dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (tj. Ozu. L 283 z 3L1O2003, stu 51. z późn zrn, dalej

jako: Dyrektywa erergetyczna)


