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Szanowny Panie Ministrze!

Wejście  w  życie  ostatnich  zmian  dotyczących  nowelizacji   przepisów  w  zakresie
opodatkowania  akcyzą  wyrobów  węglowych   spotkało  się  z   wielkim  zainteresowaniem
uczestników  obrotu  tymi  towarami.   Z  faktem  tym   wiązano    wielkie  nadzieje  na
zapowiedziane  w tym względzie ułatwienia  w dziedzinie  obiegu dokumentacyjnego  i na
gruncie  wymogów biurokratycznych.  Taki  potencjał znajdowano też w zapisach  ustawy
zmieniającej jak i towarzyszących temu  rozporządzeniach wykonawczych .  Oceniając  ducha
wspomnianych  zmian   należy   wskazać  na  takie  pozytywne  aspekty   w/w  reformy  jak
zredukowanie operacji  związanych z wystawianiem dokumentów dostawy, połączenie bytu
tego dokumentu z transakcją  czy  też zniesienie  jego  egzystencji   w charakterze warunku
zwolnienia  .  Pozytywnie  też  odebrano  liberalizację   założeń  w dziedzinie  ubytków oraz
zmianę w podejściu do czasookresu sporządzania zestawień w/w dokumentów dostawy. Jako
dawno oczekiwane przyjęto też zmiany dotyczące wymogów ewidencyjnych. Niemniej w tym
względzie  pojawiło  się  wiele  niejasności,  głównie  z  powodu  irracjonalnych  poglądów
lansowanych przez podległe Panu służby celne.  Powyższe  dotyczy  obowiązków zapisanych
w art.91a ustawy o podatku akcyzowym   w obszarze   :

- ewidencjonowania  sprzedaży  wyrobów opodatkowanych  akcyzą

- ewidencjonowania  sprzedaży paragonowej

Jak czytamy w  w/w art.91a ustawy o podatku akcyzowym ewidencja sprzedaży wyrobów
węglowych obejmuje transakcje  dokonywane z udziałem   finalnego nabywcy węglowego.
Jej treścią,  na mocy zapisów  pkt.4 ust.1  w/w przepisu,  powinny być  między innymi takie
dane  jak   numer  i  data dokumentu dostawy lub innego dokumentu go zastępującego .
Jednocześnie  z  treści  w/w normy nie wynika  aby te dane były podawane fakultatywne .
Brak jest bowiem  zapisów mogących na to  explicite wskazywać.  W efekcie  dane dotyczące
dokumentu  dostawy   są   wymagane  obligatoryjne  .   Przy  tym   dodać  trzeba  ,  że
wprowadzanie do obrotu prawnego dokumentu dostawy ma miejsce gdy  sprzedaż  do w/w
odbiorców obejmuje dostawy węgla  podlegające zwolnieniu  z akcyzy ( vide art. 31a ust.3



ustawy) . Okoliczność  ta zatem  wprost dowodzi , iż  ewidencja  sprzedaży odwołująca się do
w/w dokumentu może dotyczyć  wyłącznie dostaw zwolnionych z w/w podatku . 

Jednocześnie  podkreślić trzeba , że  sprzedaż  wyrobów węglowych  z  naliczoną akcyzą  jest
dokumentowana  poprzez  składanie deklaracji podatkowych AKC-WW . W efekcie już  w ten
sposób  pośredniczący podmiot węglowy  rozlicza  wspomniane  dostawy. Ich dublowanie
poprzez  odnotowywanie  tych  faktów  w  ewidencji  sprzedaży  byłoby   bezzasadne  i
pozostające w sprzeczności z założeniami  reformy  wprowadzanej  na drodze nowelizowanej
ustawy.  Trzeba też zaznaczyć ,że dotychczas tj. przed zmianą przepisów  w/w  zdarzenia  były
podobnie   traktowane   na  gruncie  ewidencji   podatkowych   (  też  nie  podlegały
ewidencjonowaniu ).  Jednocześnie  jak pokazuje  lektura  ratio legis przygotowanych zmian,
w/w zagadnienia nie zostały  wymienione  jako objęte zakresem  nowelizacji. W efekcie próbę
odnajdywania  w  nich  obowiązku  dodatkowego  rejestrowania   sprzedaży  węgla
opodatkowanego  akcyzą należy  odebrać  jako wyraz dowolności  działania organów celnych
w  podejściu do opisywanych zagadnień , dowolności , która  niweczy  pozostałe zdobycze
wprowadzonej nowelizacji i cofa skutki  reformy.

  W kwestii  zaś  sprzedaży   paragonowej  zauważyć  trzeba,  że   dotyczy   ona transakcji  o
niewielkiej  wartości   i  ma  zastosowanie  w  detalicznej   dystrybucji  j  węgla  .  Z  tych  też
powodów  zarówno   pod   rządami   starych  jak  i  nowych  przepisów  akcyzowych    w/w
dostawy zostały zwolnione z wymogu wystawiania  dokumentu dostawy zachowując przy
tym prawo do ulg podatkowych.  Jako wielkość graniczną  dla tego typu dostaw  wyznaczoną
ilość na poziomie 200 kg.   Cechą immanentną  w/w  transakcji jest również anonimowość
nabywcy  ,  który   odstępując  od   żądania   wystawienia  faktury   godzi  się  jedynie  na
potwierdzenie transakcji  poprzez wydanie mu  jedynie  bezimiennego   paragonu zakupu .  

Przenosząc powyższe na  grunt  obowiązku  prowadzenia   ewidencji  sprzedaży w sposób
nakreślony  zapisami art.91a ust.1 ustawy  podkreślić  trzeba, że taki tryb sprzedaży  nie tylko
uniemożliwia    wskazanie  danych  w  postaci   numeru  dokumentu  dostawy   ale  również
eliminuje   podawanie   personaliów   nabywcy.   W  rezultacie   ewentualne  braki   takiej
ewidencji  mogą być  dość  istotne  . Za niedorzeczne zaś  należy  uważać  ich uzupełnianie na
drodze żądania podawania danych przez nabywcę w chwili wystawienia paragonu. Jest to nie
tylko niezgodne z  praktykami ustawy o swobodzie działalności  gospodarczej  i  ustawy o
ochronie danych osobowych ale również  kłoci się z  zamiarami ustawodawcy w dziedzinie
akcyzy.  Ponadto   zauważyć  trzeba,  iż   wymóg  legitymowania   (  ustalenia  tożsamości
odbiorcy)  obejmuje  jedynie  dostawy  na  rzecz  innego  pośredniczącego  podmiotu
węglowego i dotyczy  wyłącznie określenia jego statusu (vide art.9b ust. 5 ustawy). Brak
analogicznych  rozwiązań   przy  dostawach do finalnego nabywcy węglowego  kupującego
wyroby węglowe  w ilości do 200 kg.  zwalnia  ze szczególnych wymogów  dokumentacyjnych,
a tym samym również powinno uwalniać od obowiązków ewidencyjnych. 



Mając  na uwadze  powyższe  pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na opisywane powyżej
anomalie  i  prosić   o   niezwłoczne   podjęcie  interwencji  mającej  na  celu   przywrócenie
zamierzeń ustawodawcy wyrażonych w  nowelizowanej  ustawie .  

Jesteśmy  gotowi   w  każdej  chwili  do  spotkania  w  tej  sprawie  z  Panem  lub
wskazanymi przez Pana urzędnikami, przedłożenia naszej oceny sytuacji oraz przykładów
niezrozumiałego  dla  pośredniczących  podmiotów  węglowych   stanowiska  niektórych
organów celnych, które są  niezgodne z duchem zmian  ustawowych.


