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opinh o zgodności t Prrwcm Unii Eurqpajrkicj pprlwek b n4dolłr7o pruj*tr uslełql o
ftdt.hsJi nre,ilÓĘ,G,, obopl#lriw dll ob1lw|eli i pnt|siębiorciw :ięuch ll dodgtkł.łrnd
sPrulłłolfurta Kałniłlii Nadnryezejt*i nhwigzltc Parlgtwon do ,łptrolw 'łr,lĘtłttych t
ograniaanien białvknqji (dr nr 4ł914) wynżonl ni podłtewte rrt. 13 urt 3 pBt 3
urEwy z dnir 4 wrułinia l9fi r. o ddtlrch rdninirtrecji rrądowci (Dz. U. r 2w7 n Nr
65' poa 437 t, PÓ*''. zm.) w zrł'iązku z erL 42 urt { i rrt. 54, ugt r R4ulrnrinu Sejmu
Pśtru, rniniqffir wlatciwcgo do $prlw cłlonkogt!ilr R.zecrypoĘol'bj Poklriej w Unii
Europejrkiei

&aruwny Panie Pnal,odn iczący,

w zrviądnl z przcdłozonym sprawozdaniem Komisji (druk nr 449I-A) poavalam sobie
w}łlEzić ppn iższĘ opini ę.

w zalcuic poprawki nr 9, dorycrąccj nowelize sji wtałty o podarlu akcyzonłylll, FmEIlQ
rauważryć, żo projehowanr peapusy Bą nicagodrre u pntwcm Unii Eunrpejskicj w zatrgsio;
t dodtwaneilo an- 2 vs.. I nK 20 \it. c\ ustawv o p,alatłu afuowm, Proponowany

przepis dokonujc nozszerrenia dcfinicji ubytkÓw poPrzez u$'zBlęfuiętlio w nid wyrobÓw
uęglowyctr przsrnieszczanych lub 'nagąrynowau}Gh prr&Ż pośrsdniczący podlaiot
uĘglotł1y.w a'Yią"l" z obconym b'rznricnicm art' 30 usr 3 ustaury o podatb akcyowym,
anłlhiająGyltl z opodntkowania akcpą ubytki wyrobow akqzowych wgkazarrych w
pgw;zsrcj 6ęfinicji, porrstłłe wg|śutck zdatzłr a losowęo lub siĘ uryższej, omawiarre
apolnicnic dotyozyłoby rÓwnicz uĘkÓw wyrobÓw węglowych nieobjętych procedlaą
zawieseerria pobonł akcyzą (co wyrika e Proponounnogo brzuricnia atrt, 40 usr 7 usravły
a pdatka ,1. Z aft 7 ust' 4 dyrthywy Rądy 2a0al I9/W z dnia 16 grwrĄia
x008 r. w sprmvie ogÓlnych zasad dotyc,ząryvh podathł akcyzowago, ucĘIajęa
dyrea.ywę 92/IZ/EWG wyniką natomiasĘ żc opodatkowaniu akcpą nio podlcga jcdynio
całkowirc zniszqzenie i nieodwracalnc utaty wyrobÓw akcyaowph oĘę$rch procedrrrą



a

zawieszenie poboru akqzy. oaracea b, & ubytki wyrobÓw alccypołych pzo*ają.cyoh
pozB taką procedurą powinny pod lcgec opodnt|rowani u ekĘłz+

c.odaunulFgp qd. 3la u*,?,lK-Q łsłarqy apadalhł a'łnryop-rąn. Proponor.nrry plącpis
ułprowadar ż.łolnienie od akcpy wyrobow pęglow}rch . fyłn4yĆh w pra""cn
rolnicz5rch' ogrodni.'loh w hodowl' ryb oraz w lcśrrictwic. Zgpdnic z an.. 15 usl" 3
dł,re]wy Rady I003/96lTfiE z dnią 27 pd&icrniką 2003 r, yI sprawła ratruftuł,7ztrcji
wspÓInotowyeh pruepisÓw rammłyth doryę,ącłrh opdakowantq produfuń,w
sąErgEtyerynh i energti elektryęnej (dslej: dyrckt},wa 2003l96IwE} w odnicsicniu do
qftorzystunia' produ|dÓuł' encrgctycznph w prrcach rolniceycĘ ogrodniczyĄ rv
hodowli ryt oruz w leśnictrvie pa stwa gzłonkourskie meją prawo stbson'ac j"ayni"
poziorn opodatktnrłania obnri'fony do zErE. Tym samym dlrelayura 20o3/96/wE .nio
dopuszcza możliwości stosouania zwolnienig z akcyą! w odnieslerriu do rłskazanph
ceymości-

4pclrułłEslgo łs. 3lg'!łpL 2 plct 8 lararlp o ,^ 'l.Ą ałf'rtaĘprn. Pnoponowany prłc'pia
ułptt'oundza nr,o|nienie ?, akc:ar r5tobÓw węgloqrch zuty*anych W"ś; źE**iay
eneqgdonns d9 cclÓw opałouryctr" . Tyncza.ssln' zgo&rie z art. 17 ugt. l lit. il
drclrrywy 2w3l96lvrB (pod wartn|riem tp rninimglne pozioluy opodłBowania
praałłidziure w d1m'laywie są pnestrzggane śrędnio prlr,Br, .ł/szygtldc przdsi*iorsnra)
pa st*a cz}onkowskic mogą stogowac wyłącanie obniłJri pod"t|ru ao zueycJa prodrrt11Ów
cnergetycznycb uryłorrystyunnych miirl, do ognewarria na ri|#,z zaktadÓw
cnctgochłonnych" onacza to' że w odniesieniu do uŹycia wyobÓw węglowych p4g16;z
zathdy encrgool*orme do celÓw opałowycfu pa rstwa gzłonltowskie nic iloeł stosbwać
nł'olnicnia z alcc1ay, a jedynie obniżonł stawkł podatku akoyzowego.

{JlruilY'laJ,,sgo E.'s,tŁ|ls|. l,E,,$ l wtą|ĄĄ, o wdatWl dkcvzovłĘlą.-Fr.,frPor|ottĘny przepis
rłtrowldza zrvo|nienie z *cyz.y errtycił wytobÓw węglourych pnze2 io.amiitygospodarcze, W ktorrct' uprowadftrnę zostały w życie s},srEn' prbrłoa'Ąpc do osiąg"nia
celÓw dotpząoyuh ochrony środorvis.ka lub do podryzszcrtia. ouqn*ilości
encrgetycanej. Natomiast zgodnic z art. 17 usl I lir b) dpskty$ry 2003t96ffią w
prąpaanr sdy tłDlowadzonc zostały w zycic s1,stemy n*,,lłi handtouych iub
rcwnoważnc urgodnienia (o ilc prowadzą one do osiągmig cc|Ów dot}cząpych ochroĘy
środowiske lub do podqzszenia efektytl/no*li cncrgotyczrrej) paisnn członkowskie
mo8ą 3e$iąrounć obniz}i podatb do zurwia prcdriloÓtr cncrgapznychqrytorłysrywanych do oErzewania lub dla cclÓw art 8 usr 2 lit b) i cl ?ylElctlnłry,
za0f,l96^łłE. Powyłsz' prowadai do wniostqu , żl we wqknzflr}m p*J.P' 6". pąft*;
czlonkowrkie, po pierwszc, nie mogą stosować nrolnienrB, l iuayo'j ou'iit"nic p.J"u.u
akcyzoweEo, e Po drugic' obniżka 

-eil* 
powinna mieć eastosowanic w prz5padfu1 gdy

produlgy erretgeĘtęznę są wyko'zyst1,'łłanc dla cęlÓw wskazanph *. *i.^ t 7 usfl i
dyrclaywy 2003196/VE.

oa$łwleBq n{'- 3|a ust. 9 ułlrnĄr o ,Natfu 'lkpgwvm' hoponowrny PrucPisvprowł'{ła dcfinicję eakładu cncrgochłonnego' Dcfinicjs zakładu mergochłonnĆgo
zawalĘ w art, t7 'Ęt l lit. a) dyłckt}Ąvy 2003/96^yE jest wętsza nie proporrowane w
projcktowan}* 

ĘĘPisjc ' DyrcIrryrva wymngt bo*igtĄ aby za ą8lś|ań crrergochło'uly
3ostd uanny podmioĘ ktÓry me zdolnog oo frnkcjono*ania w oparciu o włagrrc środlci.
hoponourrne rcrwigarrie nie uwzględnia pouyższc$o wannltr1 co ołnacuą fB ?A
zaldP cnogochlonny moźr znskć uatlm jcdnostka finensowana z innych , nifwłasnc
środtcÓw. Ponicrvaz dpet<$nva 2oo3tg6-twE zawiera węźszą oenxć;ę zakłrdu
energochłonnego, .pnoponowany przepis natcży uaraÓ za nicegodny ż ayrrl,ty*ą.
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PopnwH do u'trwy uitĘ w dodrrkntyn tPrrwoldlniu lfuniIji '{ nitzgodne z
Prtwcn Unii Europc|rkiei tł zrkregic wrkrzrnyE w uiuicjrzej opinii.
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Do witdomośoi:
pan Waliicarq pa.vlak
Wiocprcrc$ Rrdy MinistrÓw
Ministr( Goepodarki

Pm lałr vinccnt-Rostowski
Minister FinansÓw
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