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z dnia 24lipco 201-5 r. ( druk 3522].

Polska Organizacja Gazu Plynnego - Zwiqzek Pracodawc6w, zrzeszajqca najwiqkszych dystrybutor6w
gazu skroplonego (LPG)oraz producent6w sprzqtu dla tego sektora, po zapoznaniu siq z tre6ciq ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt6rych innych ustaw z dnia 24 lipca 20L5 (druk nr
3522 ), jednocze6nie doceniajqc kierunek proponowanych zmian i rozwiqzar\ systemowych, zglasza
niniejszym nastqpujqce uwagi:

Poprawka 33 art" 47a ust. 3 ustawy akcyzowej
Wylqczyi stosowanie zapis6w tego ustqpu w stosunku do gazu propan-butan (LPG) objqtych pozycjq

CN 2711. Po slowach wyroby energetyczne wstawii ,, z wylqczeniem gazdw propan-buton { LPG)

objqtych pozycja CN 2777"

Uzasadnienie:
Tre(d zaproponowana w ww. artykule zezwala na magazynowanie w skladzie podatkowym w jednym
zbiorniku gazu propan-butan objqtego r62nym statusem w zakresie podatku akcyzowego tj. wyrob6w
objqtych procedurq poboru akcyzy, z zapfaconq akcyzq, zwolnionych od akcyzy ze wzglqdu
na przeznaczenie.

W przypadku naszej bran2y mamy do czynienia jeszcze z dodatkowym procesem jakim jest mo2liwo6i
napefniania butli tym produktern wylqcznie w skladzie podatkowym.
W obecnej praktyce dzialajqce stacje autogazowe sprzedajqce gaz propan-butan z zaptaconq akcyzq
do napqdu samochod6w skfadowany w wyodrqbnionyrn zbiorniku, nie mogq dokonywai obrotu
gazem zwolnionym z podatku akcyzowego z uwagi na przeznaczenie, nie mogq te2 napelniai butli
gazem zwolnionym od akcyzy, pochodzqcym z tego samego zbiornika.
Nowy przepis mo2e umo2liwii, naszym zdaniem, prowadzenie stacjom autogazowym komplelcsowej
dziatalno6ci w pelnym zakresie tj. obrotu produktem o r62nym statusie akcyzowym a co wiqcej,
po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie skladu podatkowego (co jest mozliwe przy zastosowaniu
kolejnych przepis6w z projektu), nawet napetniai butle gazem zwolnionym od akcyzy. Nale2y przy tym
podkre6lii, 2e gaz do napqdu samochod6w jest obciq2any podatkiem akcyzowym oraz oplatq paliwowq
w stosownej wysoko6ci.
Taka sytuacja praktycznie uniemo2liwialaby prowadzenie jakiejkolwiek kontroli obrotu tym produktem
o r6znym statusie akcyzowym " Gaz zwolniony z podatku akcyzowego najprawdopodobniej
przeznaczany bylby do napqdu pojazd6w samochodowych. Pojawifyby siq w6wczas znaczEce

negatywne skutki finansowe dla Skarbu Paristwa z uwagi na realnq mo2liwoSi powstania nawet kilku
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tysiqcy nowych sktad6w podatkowych na bazie obecnych stacji autogazn, a w rezultacie wzrost
wielko6ci ,,szarej strefy" w tym segmencie rynku paliwowego.

Poprawka 34 art" 48 ust 10 oraz poprawka nr 45 art" 59 ust. 9 ustawy akcyzowej
Podmiot prowadzqcy sktad podatkowy oraz zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po uptywie
miesiqca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materialowych o podrniotach, na rzecz kt6rych dokonal
w tym miesiqcu nabyd wewnqtrzwsp6lnotowych paliw silnikowych, o ktdrych mowa w ust" g,
oraz o nabytych paliwach"
Proponujemy:
Uzasadnienie:
Wedlug rzqdu celem projektu mialo byi uproszczenie przepis6w w zakresie podatku akcyzowego oraz
zniesienie lub ograniczenie niekt6rych uciq2liwych obowiqzk6w administracyjnych (uzasadnienie do
projektu ustawy)" Ponadto, jak argumentowal poset sprawozdawca podczas posiedzenia Sejmu w dnu
22 lica br', projekt ustawy ma na celu uszczelnienie systemu naliczania podatku akcyzowego od
towar6w importowanych, szczeg6lnie w zakresie sklad6w podatkowych"

Polski rynekgazu ptynnego LPG opiera siq wgl6wnej mierze na imporcie - bran2a gazu LpG jest bran2q
specyficznq, dzialajqcq wedlug innych mechanizm6w rynkowych ni2 w przypadku paliw tradycyjnych.
Nie widzimy uzasadnienia dla tak kr6tkiego okresu czasu, w jakim informacje mialyby byi
przel<azywane Prezesowi ARM, podczas gdy np. w przypadku Urzqdu Celnego obowiqzek
sprawozdawczy wyznaczony jest na 25 dzied od zakoficzenia mlesiqca.
Tal<ie rozwiqzanie doprowadzi tylko do konieczno3ci dokonywania wielu korekt dokument6w, a pefne
raportowanie w sprawie zapas6w i tak ma miejsce, ale w innych terminach sprawozdawczych.
Wedlug zalo2en -mialo byi rnniej wymagad biurokratycznych - a w kodcowym etapie Brocesu
legislacyjnego wprowadzono zapisy o dodatkowych obowiqzkach nalo2onych na firmy w terminie
wrqcz nierealnym. Powstaje zatem pytanie: jakie dziatania podejmie Prezes ARM na podstawie tych
danych? Najprawdopodobniej bqdzie oczekiwai na raport z pelnymi danymi { w tym o paliwach
silnikowych). , kt6re firmy i tak zobowiqzane sQ dostarczyi w ciqgu 20 dni. W ramach konsultacji
spolecznych inna z organizacji z bran|y paliwowej postulowala aby to urzqdy celne dodatkowo
przekazywaly te informacje do ARM w eiaeu 30 dni" Strona rzqdowa nie uwzglqdnila tego postulatu z
uwagi ,ze przekraczato to zakres merytoryczny regulacji "W trakcie prac w Sejmowej Komisji Finansdw
Publicznych obowiqzek przerzucono na przedsiqbiorc6w zawq2ajqc m"in. zakres danych oraz
narzucajqc nieuzasadniony wyjqtkowo kr6tki terrnln przekazywania czqSciowych danych.

Pragniemy tak2e zwr6cii uwagq na fakt, 2e ustawa ma wej6i w 2ycie dopiero z poczqtkiem roku 2016,
a skutki decyzji podejmowanych w tak szybkim tempie, szczeg6lnie niekt6rych poprawek, mogq
ostatecznie przynieSi skutki odwrotne do zamierzefi"

Liczqc na przychylne spojrzenie
wszelkich dalszych wyjaSnie6.

na przedstawionq propozycjq, pozostajemy w gotowosci udzielenia
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Do wiadomo6ci otrzymujq:
1,. Wojciech Bronicki, Dyrektor, Departament Podatku Akcyzowego,
2. Cztonkowie Komisji Budietu i Finans6w publicznych - Senat Rp

Ministerstwo Finans6w
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