UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia został sporządzony w związku ze zmianą ustawy o podatku
akcyzowym, która uchwalona została ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).
Ponieważ wyżej wymieniona zmiana ustawy przewiduje zmianę przepisu przywołanego
w upoważnieniu ustawowym określonym w art. 38 ust. 2 konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia.
W związku z powyższym projekt rozporządzenia powiela przepisy rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1109) ze zmianami polegającymi na:
- wykreśleniu dotychczasowego przepisu § 2 dotyczącego obowiązku prowadzenia
ewidencji pozwalającej na określenie ilości zużytej energii elektrycznej i sposobu jej
wykorzystania, oraz przekazywania oświadczeń o ilości zużytej energii elektrycznej oraz
sposobie jej wykorzystania jako warunków zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7
ustawy oraz
- zmianą w § 6 polegającą na wykreśleniu przepisu (pkt 1) dotyczącego zwolnienia z
obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem w zakresie
zwolnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku podmiotu
zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy. Zmiana ta wynika z faktu,
iż ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw nie określa prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych jako warunku
zwolnienia od akcyzy.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039, z późn. zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji.
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Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979)
tekst projektu z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji.

