
ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWAN[A PRACAMI NAD PROJEKTEM ZGŁOSZENIE

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UB 263)

(tytuł projektu — zgodnie z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub
informacją zamieszczoną w programie prac [egistacyjnych)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEl{

1. Nazwaiimię i nazwiskot

[ PhiIip Morris Polska Distribution Sp. z o.o..

2. Adres dzihy/adres mieisca zamieszkaaia* *

Al. Jana Pawła II ł96, 3 J-982 Kraków

3. Adres do konspondenci i adres e-mail
ul. Inflancka 4C; Gdanski Business Center D, OO-189 Warszawa,
Adrni

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU
WYMIENiONEGO W CZlŚCl A W PRACACH NAD PROJEKTEM
I. P.
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Imię nazwisko

Michał Mierzejewski, Członek Zarządu

Piotr Pierścionek, Prokurent
Adam Siekierski,
Manaer ds. odatkowych

Adres

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM
INTERESU BEDĄCEGO PRZEDM[OTEM OCHRONY

W imieniu Philip Morris Polska Distńbution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(„Spółka”) zgłaszamy zainteresowanie naszej Spółki pracami nad opublikowanym
projektem w/w Ustawy.

Z zainteresowaniem i zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ustawodawczą,
której celem jest uregulowanie w przepisach ustawy o podatku akcyzowym wyrobów
substytucyjnych do tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Równolegle wnioskujemy o wzięcie pod uwagę poniższych postulatów, które
pozwolą osiągnąć zamierzone cete, powodując przy tym jak najmniejsze obciążenia dla
legalnie działających przedsiębiorców:

1. W art. 2 ustawy dodaje się pkt 36, w którym definiuje się wyroby nowatorskie, jako
wyroby będące:



a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a oraz zawierające odrębnie płyn do

papierosów elektronicznych

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. l i art. 99a ust. 1, nicpodlaaje

prnsowi spal„an ja..

Zdaniem Spółki sformułowanie „niepodtegające procesowi spalania” nie jest właściwe,

ponieważ każdy materiał może podlegać spateniu. Ponadto, zaproponowane brzmienie

objęłoby także wyroby takie jak tytoń do żucia lub do nosa. W związku z powyższym

właściwszym wydaje się zastąpienie ww. wyrazy sformułowaniem:, „które dostarczają

aerozol, bez procesu spalania mieszaniny”.

2. Zgodnie z zaproponowaną definicją w art. 2 pkt 36 wyrób nowatorski to wyrób

będący mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy nie są przedmiotem opodatkowania transakcje

związane z suszem tytoniowym, wskazane w pkt 1-3,5,6 jeżeli dokonane zostały

przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz do produkcji

wyrobów tytoniowych. Definicja wyrobów tytoniowych nie obejmuje wyrobów

nowatorskich, co oznaczą, że w przypadku ich produkcji przez prowadzącego skład

podatkowy przedmiotem opodatkowania byłyby transakcje związane z suszem

tytoniowym, wykorzystywanym do produkcji wyrobów nowatorskich. W związku

z powyższym Spółka prosi o odpowiednią zmianę art. 9b ust. 1 pkt 1-3,5,6 poprzez

wskazanie, że nie są przedmiotem opodatkowania transakcje dot. suszu

tytoniowego, jeśli ich stroną będzie prowadzący skład podatkowy, który zużywa

susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych jyyuobów nowatorskich.

Brak dokonania odpowiedniej zmiany spowoduje, że przedmiotem opodatkowania

byłby najpierw susz tytoniowy, mimo, że stanowiłby surowiec do produkcji

wyrobów nowatorskich, a następnie wyrób nowatorski, jako produkt końcowy.

3. Analogicznych zmian, jak wskazana powyżej, wymagają również:

• Art. 13 ust. 1 pkt 9 w kontekście definicji podatnika akcyzy

• Art. 20h ust. 1 lit a) w odniesieniu do pośredniczących podmiotów

tytoniowych;
• Art. 65 ust. 3b w odniesieniu do zabezpieczenia;

4. Wart. 36 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia należy zastąpić wyrazy „.ukończył

17 lat” wyrazami „ukończył 18 lat”. Zakaz sprzedaży wyrobów zawierających tytoń

oraz papierosów elektronicznych dla osób poniżej 18 lat został wprowadzony w art.

6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5. Zaproponowana w art. 48 ust 3. pkt la wysokość minimalnej akcyzy na poziomie

0,18 mln złotych uprawniająca do prowadzenia składu podatkowego jest za niska,

jeśłi chodzi o wyroby nowatorskie. Pozostawienie kwoty 0,18 mln złotych

spowoduje, że liczba składów podatkowych może znacząco wzrosnąć, a ich nadzór
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i kontrola będą dla organów Krajowej Administracji Skarbowej bardzo kosztowane
i pracochłonne. Dlatego proponujemy jej podniesienie lub wyrównanie do
wysokości zaproponowanej dla płynów do e-papierosów.

6. W art. 48 ust. 4a proponuje się dodanie pkt la odnoszącego się do wyrobów
nowatorskich umożliwiając operatorom logistycznym magazynowanie lub
przeładowywanie nie tylko wyrobów tytoniowych czy alkoholi, ale także wyrobów
nowatorskich.

7. W art. 99c w ustępie I Spółka proponuje dodać referencję do artykułu 99 ust. ta i
lb zapewniającą ich odpowiednie stosowanie, tj. rozróżniające automatyczną
maszynową produkcję wyrobów nowatorskich od produkcji ręcznej przez
konsumenta sposobem domowym. Brak doprecyzowania może spowodować
powstanie takiej samej patologii, jaka miała miejsce w przypadku papierosów
tradycyjnych tj. udostępniania w punktach sprzedaży maszyn oraz surowca do
automatycznej produkcji wyrobów nowatorskich.

8. W art. 99c w ust. 2 określona została podstawa opodatkowania wyrobów
nowatorskich, jako „ich ilość wyrażona w kilogramach”. Z uzasadnienia do ustawy
wynika, że wolą Ustawodawcy było okreśtenie podstawy opodatkowania
analogicznie jak w przypadku tytoniu do palenia. Niestety dokonując literalnej
wykładni art. 99c ust. 2, możliwa jest interpretacja, zgodnie z którą do wagi
wyrobów nowatorskich wlicza się np. w przypadku wyrobu HEETS Marlboro
Heasticks także wagę owijki oraz filtrów, a w przypadku innych wyrobów np.
aluminiową kapsułkę, w której znajduje się mieszanina tytoniu. Spółka proponuje
zatem aby doprecyzować brzmienie przepisu i jako podstawę opodatkowania
wskazać „wagę mieszaniny, o której mowa w art. 2 pkt 36 — wyrażoną w
kilogramach”.

9. W art. 99 ust. 3 wskazana została stawka akcyzy na wyroby nowatorskie, która
wnosić ma 141,29 zł. za kg oraz 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu
do palenia. Spółka uważa, że taki sposób obliczania stanowi niepotrzebną
komplikację i wymagać będzie dodatkowych zmian w ustawie. Spółka proponuje
zatem wskazanie stawki podatku akcyzowego poprzez określenie kwoty za każdy
kilogram mieszaniny w wysokości maksymalnie 200 PLN. Analogicznie
proponuje się zmienić ust. 4 tj. „sankcyjną” stawkę akcyzy poprzez wskazanie dwu
tub trzykrotności stawki akcyzy za każdy kilogram mieszaniny.

10. W projekcie ustawy zabrakło przepisu wskazującego jak traktować płyny do e
papierosów oraz wyroby nowatorskie, które w chwili jej wejścia w życie znajdować
się będą w obrocie. Dotyczy to zarówno kwestii samego podatku, jak również
obowiązku oznaczania znakami akcyzy. W związku z powyższym konieczne
wydaje się dodanie przepisu przejściowego wskazującego, że zaproponowane
regulację będą miały zastosowanie do płynów do e-papierosów oraz wyrobów
nowatorskich, które zostały wyprodukowane lub importowane lub nabyte
wewnątrzwspólnotowo po dniu wejścia w życie przepisów ustawy.
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D. ZALĄZCNE DOKUMENTY

1 Aktuany wydruk z centralnego rejestn KRS z dn 7 lipca 2017 roku

E. Ninejszi zgloszene datyczy is d”niea birailniw riuabyci i. zmiany dan yclh. zghaszenia.

dokonanego dnia
(podać d2tę z części F pIp r7J.ximcg3 zg[szenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGLOSZENIE

Imię f nazwisko Data Podpis

FioTZ P,QctOM

G. KLAUZULA ODPOWWDZIALNOSCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH

ZEZNAŃ.

Jescti świadomy 1dpowiedziainości karnej za złożenie ywego ?świadczenia
/

(podpis)

*Jeżeti zgłoszenie nie jest składane w trybie arL7 ust.6 treść: „- Zgłoszenie zmiany danych”

skreśla się.
** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

I. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formutarza zgloszenia( art.? ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) lub uzupehiienie braków formalnych

poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W

sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr

34, poz. 236), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie

konieczne 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 aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzgtędnia się dokumenty, o których

mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 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.
4. Część E formularza wypelnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany

danych dotyczących wniesionego zgłoszenia


