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Podatle Akqzowego i Gier

w zakEie nie mniejszyD ni2 pEed I svenia 2012 rok! ti. 2 uM9l9dnl€nl6

apir6w uchylonego z tyn tlniem Rozpouedzenia MlnistE llnaB6w z dnla

27 kwietnla 2004 r. w sphwi€ rcduj6w towar6w, kt6rych objqde Pm.edu.q
elnq z zasto$waniem 9@dury uProteonej zalciy od sp€lnidla

dodattNy.h warunk6w, oraz towan6w wylqeony.t sFd tej p@dury

(Du, U.2004 nr97 poz. 972t

w imi€niu Polskiego stowarzyszeria Pmducent6w Kosmerykjw i Sodk,jw c2ysto6ci,
tuGcamy sia z upzejnq poSbE o wpowadzenie 2mran w ustawie o podatku akc\,zowym,
kt6rych ge.ezq oraz uzsadnienie poaoihy ebie aprezentowaa poni2ej.

w el+ku 2 wej6ciem w iycie w dniu 1 styonia 2012 r, pEepigjw ustawy o redukqi

nrekt6rych obowlqzkdw obylvatell i pzedsitbiorc6w (D2, U. 2011 Nr 232 paz, 137A),

ktdre wprowa.lzit znaaQe dla pnedsiQbiorc6w zmiany w ustEwie z dnia 6 grudnja 2008 r,

o podatku akcy2owym (Dz, U, z 2011 r, Nr 108, poz,626) popze nadanie now€go

bnmienia arrykulom 7 c, 062 2Z wnoeq o:

Szanowny Panie DyrektoPe,

wprcwadrenie rmi.n w rapisch Btawy o podatku akcyrowyn, umotliwiajEcych
stos4anie prcedur up|w@ry<h dl. towadw akcFowy.h



w zwi?zku 2 powyis2ym pnedstawlam poniiei proponowane br2mionie arL 7 c

ust. 2 ustawy o podattu ak y2owym:

"Ptu@dor upns2dony.h. o tt6ry.h nowa w arL 76 usL 7 tozpoaq.l2enia Rady

(EwG) nr 2973/92 . rlnia t2 pairlzienika 1992 r usanawiajqego wepdlnotowr

Kotleks Hny, nie stNje sie w o.lriE iqiu .lo :

1) iDportu alkoholu evowago. dla ktorego ustalona zosbh staw*a podatku

7a) eks@rtu atkohotu evtowego dla *6Ego ittnieie ww6g o2naaenia

2n aka n I sLa rbwym i a kcy4

2) palw dlnlkowFh, z zasbzetenEd ust, 3 i 4

UZASADI{ tENIE

Ustawa o podatku akcyzowyn w obecnyff kszt lcie naklada obciq2enia na predsiqbiorc6w

i redukuje ulaiwienia, tj. wprowadza ogranic2enia w stosowanru proc€dury upfovc2on€j

i wylEea wyroby zawiecjece alkoho evlowy powy2ej 1,2 % objatos.i. Powytsza zmiana
pz€pis6w powinna byt nietuloenie skorygowana/ poniewai odpEwlanle towar6w

w proceduze standadow€j ulesloznaenemu wydluzeniu iutrudnia prces.}/ operacyjne.

Pragnlemy przy tym wskaza6, i€ wsze kie aKy p€wa kEjowego, og€nieajqce morliwoac

koutstania z procedury uproeoonej pde2 posiadacza poeo enla stojq w spaed.oSci

z arrykulem 76 wsp6lnotowego Kod€ksu cen€90 (Dz. tl, L. 302 z 19.10.1992, su.l)

oraz arfykulami 253-274 Rozpaz4dzenla Wykonawdego do Wspdlnotowego KodeGu

Celnego {Dz, U, L 253 z 11,10,1993, str, 1). Prawo ffipdlnotowe (WKC) nie pEewiduje,

w kwestii procedury uprcszeonej delegacji d a parish4 elonkowsklch do wydawania akt6w
prawa krajowego ogEnidajecych korzystanie z posiadanych potuolei, w zakr$ie

upro?een celnych, a wiec zarcwno pEepisy wymiefionej ustawy o podatku akcl@$./m,
jak rbwnlet arr. 22 lsta$y z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne (Dz. U. 2004 Nr 68

poz. 622), noina lzraa 2a niezgodn€ z zasadq nadzednosci p6wa wspdlnotowego nad

Ponadto, nalsy ar6cia uwagq 2e zmieniony art, 27 ust. 3 pK, 3 ustah./ o podatle

akcyzowym w swojej treki jest ni*pdjny z art, 7c ust, 2 ww, ustawy, ponisat m6w

o stosowaniu proced!ry up.oszc,on€j w ihporcie wyob6w akclzowych objqtych

eolnieniem od akcyzy ze wzgQdu nE ich pEeznaeenie, do ktdrych ali@my r6wniei
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€lkohol etylowy skaiony, olniony od akvzv ze wzgledu na jeso prze4.@nie na

podsbvle dopuszczalnych nom zulvcla alkoholu etvlowego zawadego w wvrobre,

,.tldedzonFh pnez organ celny Nie wpomina takie o eksporcie tego vpu wvrbow

Bloric pod uwage po\ 1i5ze aqumenty, stowar.vs2enie postuluje o wpowadenie

Uczic na z@umlenle powyiszych uwarunkowan 062 w nadlet i€ nat postulat spotlc siq

z pdytyMyn prz}]qoem.

ti@lmy vrrazy *cunku.
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