Warszawa, 3 września 2014 r.

UWAGI
do

Projektu założeń zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw

UWAGA nr 1.
Ad. II Istota i zakres proponowanej regulacji (pkt 8), uzasadnienie, tiret pierwszy, str.
10):
Prosimy o wprowadzenie zapisu zaznaczonego na czerwono jak poniżej:

– zniesienie wyłączenia stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art.
76 ust.1 WKC,w odniesieniu do alkoholu etylowego, w tych przypadkach gdy,
procedurą wywozu oraz procedurą dopuszczenia do obrotu i uszlachetniania
czynnego w systemie ceł zwrotnych będzie obejmowany alkohol etylowy zawarty
w: kosmetykach (…)
Uzasadnienie:
Proponowana zmiana ma na celu zgodność przepisów prawa krajowego z art. 76
Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.U.L.302 z 19.10.1992 str. 1) oraz art. 253- 274
rozporządzenia wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dz.U.L.253
z 11.10.1993 str.1). W kwestii dotyczącej ograniczenia w stosowaniu procedury
uproszczonej powinna mieć zastosowanie zasada nadrzędności prawa wspólnotowego.
Należy również zwrócić uwagę na niespójność art. 27 ust.1 i 3 ustawy o podatku
akcyzowym z proponowaną zmianą w pkt 8. Wskazane artykuły mówią m.in.
o obowiązku dla podatnika importującego wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem ze
względu na przeznaczenie (w tym kosmetyki) w procedurze uproszczonej. A więc daje
takie możliwości.
Proponowana przez nas zmiana przyczyniłaby się do spójności przepisów prawa
krajowego jak również ich zgodność z prawem Unijnym.
UWAGA nr 2.
Ad. IV Termin wejścia w życie projektowanej regulacji (str. 54)
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Prosimy o wprowadzenie dodatkowego terminu wejścia w życie propozycji dotyczącej
istoty i zakresu proponowanej regulacji wskazanej w pkt 8 str. 10) jak poniżej:

Przepisy projektowanej regulacji powinny wejść w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.
mając na uwadze postanowienia uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2014
r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów
normatywnych (M.P. z 2014 r. poz. 205), natomiast wejście w życie rozszerzenia
możliwości stosowania procedur uproszczonych w stosunku do wyrobów
akcyzowych z dniem 01.01.2015.”
Uzasadnienie
Proponowana zmiana stanowi realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa
Finansów przez przedsiębiorców. W szerokim gronie temat był wielokrotnie omawiany
i dyskutowany, jako zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców. Zwracamy się
z uprzejma prośbą o możliwie szybkie wprowadzenie powyższej zmiany.
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