BIULETYN BRANŻOWY GAZU PŁYNNEGO
rok 2021 / I kwartał

ODNIESIONE … PORAŻKI A
MOŻE SUKCESY
Pracujemy i jeszcze żyjemy. Pomimo pandemii i niechęci administracji. Nakładane
są coraz większe obciążenia. Urzędy jakby
nie zauważały uwarunkowań. Podatki,
opłaty, sprawozdania, kontrole i za
wszystko kary. Opłaty z nic. Pomoc –
żadna. Wydaje się, że nie ma to na celu polepszenia gospodarki a tylko przysłowiowe
dociskanie śruby. COVID wciąż atakuje.
Jednak klienci ufają nam. Ufają branży.
Gaz ma coraz większe zastosowanie i jest
chętniej używany. Jest bezpieczny. Nie dlatego, że są urzędy. Dlatego że to my jesteśmy dobrze przygotowani i mamy coraz
większe standardy. Wiele branż cierpi inne
się jednak rozwijają. Pytają nas o rady, o
wsparcie i ich problemy nie pozostają bez
odpowiedzi.
Ostatnie uderzenie legislacyjne (akcyza,
prawo energetyczne) dotyczy przede
wszystkim najmniejszych. Tych, którzy
sprzedają i tych którzy kupują. Mają zostać
usunięci z rynku. Im też musimy pomóc dopóki i nas nie wyeliminują. Praca, którą ci
najmniejsi będą musieli wykonać spadnie
na nas.
DAMY RADĘ.

BUTLA TO NIE TYLKO OPAKOWANIE TO TAKŻE TOWAR – SĄD NAJWYŻSZY

FAKTY I EMOCJE
STARTUJEMY FALSTARTEM
2021 rok rozpoczął się zmianami i chaosem. Wprowadzona w grudniu zmiana ustawy o podatku akcyzowym
nie przełożyła się, przynajmniej do końca I kwartału, na
funkcjonalność w PUESC 2. Procedowane kolejne
zmiany zarówno w ustawie o akcyzie jak i w prawie energetycznym wzbudzają w branży coraz większe zdziwienie. Poniżej opiszemy główne problemy ale i tak należy
odnieść się do brzmienia uchwalonych a nie procedowanych przepisów.
Dodatkowo, a może przede wszystkim, dochodzi COVID.
Niszczy misterne plany wielu naszych kontrahentów, co
musi odbić się z czasem na całej branży. Niestety Państwo nie pomaga a wręcz przeszkadza i nie chodzi o kolejne Tarcze lecz o represyjną politykę urzędów. Ale póki
co … „jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”.

Zmiany w akcyzie w 2021 roku
W poprzednim biuletynie opisaliśmy to co nas czeka. Ale jeszcze
raz. Zmiany, które weszły w życie 01.01. 2021 roku były spowodowane ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z
dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkomCOVID-19.
Nas tu interesowała tylko zmiana stawek akcyzy i opłaty paliwowej .Jak już pisaliśmy obecnie zapłacimy 644 zł za tonę wyrobu.
Również będziemy rozliczać się według nowej kwoty opłaty paliwowej uiszczając 198,25 zł za każdą tonę.
01.02.2021 weszły zmiany wprowadzone ustawą z 10.12.2020 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw natomiast zmiany, które miały wejść w życie 01.05.2021 i
01.07. 2021 zawarte są w ustawie, jeszcze nie uchwalonej choć
uzgodnionej, z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 335).
Uchwalono:
✓ Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych;
✓ Podmioty obowiązane do rejestracji;
✓ Objęcie monitorowaniem EMCS PL2przemieszczeń przez podmiot pośredniczący z miejsca importu do podmioty, który importował te wyroby oraz niektórych innych przemieszczeń wywozowych;
✓ Funkcjonalność i warunki e-DD w przemieszczaniu wyrobów
akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem
Systemu EMCS PL2 oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
✓ Podział przemieszczeń w transporcie kolejowym;
✓ Zmiana środka transportu

✓ Rozszerzenie definicji podmiotu wysyłającego i podmiotu odbierającego oraz dorejstrowania.
W projekcie ustawy z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk
Senacki nr 335) ma być wprowadzone:
✓ Zmiany w Wiążącej Informacji Akcyzowej WIA. W komentarzach specjalistycznych przewija się wątek osłabienia
ich mocy wiążącej. Dodanie obowiązku usunięcia danych objętych tajemnicą spowoduje, że dla podmiotów innych, niż wnioskujące o wydanie WIA, staną się one nieprzydatne i nieczytelne. Czemu to służy? Powszechności
prawa, wzbudzania zaufania do Państwa? Ułatwień w przestrzeganiu prawa i jego interpretacji. NIE! Raczej polowaniu na przedsiębiorców … a nuż nie dowiedzą się jak Państwo interpretuje prawo.;
✓ obowiązek elektronicznego przesyłania deklaracji akcyzowych;
✓ obowiązek prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – od 1 stycznia 2022 r.
✓ doprecyzowanie przesłanek udzielania i cofnięcia zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;
✓ wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub objętych zerową stawką akcyzy za okresy kwartalne..
Pisaliśmy już o tym w poprzednim biuletynie, ale warto przypomnieć to jeszcze raz.
Bronisław Wojciech Linke, "Autobus", 1959-1961, olej na płótnie, 134 x 178,5 cm, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, fot.
MNW
Pędzimy przez Polską dzicz
Wertepy chaszcze błota
Patrz w tył tam nie ma nic
Żałoba i sromota
Patrz w przód tam raz po raz
Cel mgłą niebieską kusi
Tam chce być każdy z nas
Kto nie chce chcieć - ten musi!

Jacek Kaczmarski „Czerwony autobus”

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
18 marca 2021 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 957) włączając gaz płynny do zakresu podmiotów zobowiązanych Art. 2 b 15.
Dotyczy to wg art. 2b 17) wprowadzenia paliw ciekłych do obrotu – pierwsze rozporządzenie paliwami ciekłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot paliwowy, który dokonał ich wytworzenia, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, polegające na dokonaniu jakiejkolwiek czynności prawnej lub
faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub zużycie ich na potrzeby własne na tym
terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255).”.
Śmiać się czy płakać. Brak konsultacji z branżą gazu płynnego spowodował reakcję naszej izby. W piśmie do
Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki wskazujemy, że:
1.
2.
3.
4.

Przepisy te nakładają niemożliwe do zrealizowania obowiązki;
Projekt opierz się na błędnym założeniu, że zmiany są obligatoryjne wg Dyrektywy UE 2018/2002 A NIE SĄ;
Zmiana doprowadzi do szeregu nadużyć i nie spełni swojej roli;
Wprowadzenie tych przepisów w takim trybie spowoduje szkody olbrzymich rozmiarach . Kontrakty roczne na
2021 r. są już zawarte i to na określonych warunkach.

Najważniejsze jest jednak to, że objęcie gazu płynnego obowiązkami z zakresu efektywności energetycznej jest
całkowicie bez sensu.
Realizacja tak skonstruowanego obowiązku jest po prostu niemożliwa. Obrót gazem płynnym w Polsce, w
znacznej części oparty jest na udziale szeregu podmiotów oraz stosowaniu tzw. procedury zawieszenia poboru
akcyzy. Bardzo często natomiast dostawcą do odbiorcy końcowego jest krajowy hurtownik tego gazu lub jeden
z dalszych pośredników (a nie importer). W ramach rynku LPG funkcjonuje szereg pośredników oraz dalszych
dostawców do odbiorców końcowych, a przedsiębiorcy występujący na poszczególnych etapach obrotu są

wyspecjalizowani w zakresie swojej działalności (przykładowo mają rozbudowane portfolio lokalnych klientów
i nie są zainteresowani angażowaniem się w budowanie relacji biznesowych zagranicą w celu tworzenia własnego strumienia importu)..
Najczęstszym modelem jest sprowadzanie gazu LPG w oparciu o posiadaną koncesję OPZ oraz następnie jego
sprzedaż przez importera jeszcze w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (w ramach systemu EMCS), kiedy
ani nabywca gazu (pośrednik lub operator składu podatkowego) ani tym bardziej importer dokonujący pierwszej sprzedaży nie wie, czy sprzedawany gaz zostanie ostatecznie przeznaczony:
na cele napędowego (transportowe), i tym samym powinien być wliczany do podstawy rozliczenia systemu
efektywności energetycznej, czy też
na cele opałowe bądź cele komunalne jako gaz rozlany do butli (zwolnienie z akcyzy lub opodatkowanie
niższą stawką akcyzy) bądź
na inne cele uprawniające do stosowania tzw. zerowej stawki akcyzy (np. jako medium wyrzutowe do aerozoli, gaz do zapalniczek itp.).
Co więcej, nie dość, że Projekt tak „sztucznie” rozdziela zakresy obowiązków - to jeszcze nie przewiduje żadnego narzędzia (mechanizmu, systemu, deklaracji, oświadczenia, rejestracji - słowem NIC!), które mogłoby
choćby pomóc zobowiązanemu podmiotowi (tutaj: importerowi LPG) w realizacji jego obowiązku.
Należy podkreślić, że w praktyce obrotu LPG niejednokrotnie pomiędzy importerem LPG a odbiorcą końcowym występuje przynajmniej kilka podmiotów, co podyktowane jest segmentacją oraz specjalizacją rynku. Na
rynku funkcjonują bowiem zarówno (i) importerzy (którzy mogą, ale nie muszą dysponować jakąkolwiek infrastrukturą - głównym bowiem ich celem jest budowanie relacji handlowych z zagranicznymi dostawcami),
(ii) operatorzy terminali LPG (składów podatkowych), których można określić jako „znaczących hurtowników
LPG” oraz (iii) dalsi pośrednicy, zależnie od skali działalności posiadający własną infrastrukturę LPG bądź korzystający z infrastruktury usługowej, a nawet (iv) drobniejsi dostawcy, którzy np. dysponując własnymi cysternami oraz / lub stacjami paliw dostarczają taki sam gaz LPG zarówno na cele napędowego jak i na cele
opałowe.
Tym samym brak jest korelacji między importem gazu LPG, a jego końcowym przeznaczeniem przy dostawie
do odbiorcy końcowego. Przyjęcie w Projekcie założenia, że importer „jakoś ustali” ile końcowo jego gazu zostało przeznaczone na jaki cel jest po prostu fikcją - jest to niemożliwe. Takie ukształtowanie obowiązków
rodzi poważne zastrzeżenia, bowiem jako opatrzone wysoką sankcją administracyjną, nakładane obowiązki nie
mogą być niemożliwe do spełnienia.
Impossibilium nulla obligatio est, (łac. nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych) –
rzymska zasada prawnicza, która jest podwaliną podstawowych zasad praworządności i koncepcji tzw. wewnętrznej moralności prawa, a która oznacza, iż dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych od jego adresata.

Dużo niepokoju wzbudzają zapisy zmian w ustawie Prawo Energetyczne procedowane wg druku sejmowego
nr 1025 jako Poprawione sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Najwięcej wątpliwości i to nie naszych tylko naszych klientów, budzi zmiana Art. 38, który dla nich przytaczamy w całości:
42) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania
działalności gospodarczej objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.
2. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się w wysokości nie niższej niż 1/12 najwyższych, planowanych przez wnioskodawcę na kolejne 3 lata kalendarzowe, rocznych przychodów z działalności
gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

3. Prezes URE wzywa wnioskodawcę do wskazania wysokości planowanych przychodów, o których mowa w
ust. 2, w terminie nie krótszym niż 30 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o udzielenie koncesji bez rozpoznania.
4. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, ustanawia się na okresy nie krótsze niż 12 miesięcy
wykonywania działalności objętej wnioskiem o udzielenie koncesji pod warunkiem, że będzie odnawiane na
zasadach określonych w ust. 5.
5. W przypadku ograniczenia terminem końcowym zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1,
przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane każdorazowo, na miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia, do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny okres wykonywania działalności, nie
krótszy niż 12 miesięcy.
6. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
7. W gwarancji, o której mowa w ust. 6, gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i
nieodwołalnie na każde wezwanie osób trzecich, o których mowa w ust. 1, kwoty na pokrycie roszczeń tych
osób wraz z odsetkami za zwłokę – za zgodą przedsiębiorstwa energetycznego, któremu została udzielona
koncesja, albo określonej w prawomocnym orzeczeniu sądowym lub innym tytule wykonawczym. Gwarant i
przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, ponoszą odpowiedzialność solidarną.
8. Gwarantem zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, może być osoba wpisana do wykazu
gwarantów, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r.
poz.1382).
9. W przypadku zaspokojenia roszczeń, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek każdorazowego uzupełnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, do wymaganej kwoty
w terminie 30 dni od dnia wykorzystania tego zabezpieczenia.
10. Jeżeli zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, nie pokrywa w całości wszystkich zgłoszonych
roszczeń, roszczenia te pokrywa się stosunkowo do wysokości każdego z nich.
11. W przypadku zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w ust. 7, przedsiębiorstwo energetyczne, któremu
została udzielona koncesja, przekazuje Prezesowi URE w formie pisemnej najpóźniej w czternastym dniu od
dnia, w którym otrzymał takie zgłoszenie, pisemną informację o tym zgłoszeniu.
12. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, jest zwalniane przez Prezesa URE w drodze postanowienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia działalności koncesjonowanej.
13. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 1, może zostać zwolnione przez Prezesa URE, w drodze
postanowienia, przed zakończeniem prowadzenia działalności koncesjonowanej, w przypadku gdy wielkość
kapitału własnego przedsiębiorstwa energetycznego, wynikająca ze sprawozdania finansowego zbadanego
przez biegłego rewidenta, przekroczy wielkość tego zabezpieczenia.
14. W sprawie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE wydaje postanowienie. Na
postanowienie w sprawie zmiany formy lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego służy zażalenie.
15. Prezes URE doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 12 i 13, także gwarantowi, o którym mowa w
ust. 7.
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wzory treści
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji
przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1.
17. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia
wykonania zobowiązań wobec osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.
18. Do działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą nie stosuje się przepisów ust. 1–17.”;
Przypominamy dotyczy to wszystkich, którzy zobowiązani są posiadać koncesję na obrót krajowy gazem, tzw. koncesję OPC. Wszystkich których miesięczne przychody z handlu gazem
przekraczają 834 Euro (rocznie 10.000 Euro). Dotyczy więc wszystkich, którzy sprzedając np.

gaz w butlach i ponosząc koszty utrzymania samochodu, paliwa, ZUS, podatków mają miesięczne przychody poniżej 4000 złotych brutto. GRATULACJE!!!! Z armatami na muchy.
Co prawda ust. 1 stanowi, że „udzielenie koncesji może być uzależnione …” . Skłaniałoby to do
wniosku, że chodzi o nową koncesję. Ale … co ze zmianami? Co z tzw. odnowieniem? Wszyscy
znamy praktyki urzędu i znamy też Prawo Murphy’ego.
„Jeśli jest więcej niż jeden sposób wykonania pracy, i jeden z nich skutkuje katastrofą, to
ktoś zrobi to w ten sposób”.
Mjr inż. Edward Murphy, projekt MX981 Muroc Field (potem przemianowanej na Edwards Air Force Base) 1947-49

W zmianie ustawy Prawo Energetyczne jest także kilka innych istotnych zmian budzących wątpliwości interpretacyjne. Sankcje, już nie tylko finansowe, wobec niepoprawnie składanych sprawozdań. Rozszerzony katalog informacji przy udzielaniu koncesji czy ustalenia dotyczące komisji kwalifikacyjnych. Przeregulowanie
regulacji.

PUESC 2 - https://www-2.puesc.gov.pl/puesc
W dniu 28 stycznia 2021 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wydał rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2021, poz. 197). Rejestracji należy dokonać do 30 czerwca 2021
roku. Dane rejestracyjne będą podstawą do przemieszczeń za e-DD. Dotyczy to praktycznie wszystkich naszych klientów gospodarczych.
I co? Nie działa.
Nie działa aktualizacja podmiotu, rejestracja, dezaktywacja i aktualizacja osoby fizycznej. W wyszukiwarce
podmiotów dowiemy się jaki ma nr EORI czy ID SISC ale jakie są dane wynikające z w/w rozporządzenia to
już nie. W jakim trybie się tego dowiedzieć czy nasz klient ma prawo zawrzeć z nami umowę na dostawę gazu
np. zwolnionego ze względu na przeznaczenie?
W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2021 poz. 72):
„Art. 18. 1. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych zawiera dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 2a.
2. Na wniosek:
1) podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych,
2) innego podmiotu mającego interes prawny w uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu danego podmiotu w
Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych
– właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wydaje zaświadczenie stwierdzające, czy dany podmiot jest
podmiotem zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące podmiotu zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności
imię i nazwisko lub nazwę tego podmiotu, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej lub wykorzystywanych
przy jej prowadzeniu. W przypadku podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej zaświadczenie zamiast danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zawiera określenie rodzaju
wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które podmiot zużywa.”
Czy mamy interes prawny? Czy dla każdego klienta musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie
zaświadczenia do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej? Po co nam PUESC?
Żywot grabarza jest wesoły.
Grzebie systemy, wiary, szkoły,
Ubija nad tym ziemię gładko
Piórem, naganem czy łopatką,
Pełen nadziei, że o wiośnie
Cudny w tym miejscu kwiat
wyrośnie.
A wiosny nima. Zawsze grudzień.
Nie rozpraszajmy jednak złudzeń.
Czesław Miłosz, Traktat Moralny , Washington DC 1947

Interpretacja Indywidualna z 2016 roku
W dniu 15 stycznia Izba Skarbowa w Katowicach wydała interpretację indywidualną dotyczącą podatku w
zakresie zwolnienia gazu propan – butan wykorzystywanego do napędu wózków widłowych. Z pewnością rozważania na temat relacji interpretacyjnych zbiornik – butla są ciekawe lecz naszym zdaniem jest przywołanie
do zastosowania w naszej branży reguł wykładni w celu dokonania poprawnej interpretacji pojęć.
Metodologia dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego została przedstawiona m.in. w Uchwale 5
sędziów NSA z 29 listopada 1999 roku (FPK 3/99, ONSA 2000/2/59), w której wskazane zostały następujące
zasady interpretacji przepisów prawnych:
1. należy najpierw ustalić, czy dany wyraz (zwrot) budzący wątpliwości interpretatora nie ma definicji legalnej w akcie prawnym, w którym się znajduje, chyba że w tekście danej ustawy jest wyraźne odesłanie do innej ustawy;
2. w razie braku definicji legalnej należy podjąć działania mające na celu ustalenie, czy budzący wątpliwości zwrot
ma swoje znaczenie powszechnie ustalone w języku prawniczym (języku literatury prawniczej i języku orzecznictwa sądowego) danej gałęzi prawa;
3. w następnej kolejności należy odwołać się do języka powszechnego, czyli skorzystać najlepiej z kilku słowników
polskiego języka ogólnego;
4. dopiero po wyczerpaniu reguł językowych może nastąpić stosowanie pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych
(np. wykładni systemowej i celowościowej prawa podatkowego), nakazujących wybrać - spośród dopuszczalnych
na gruncie reguł znaczeniowych danego języka etnicznego znaczeń tekstu prawnego - takie znaczenie zespołu
przepisów, przy którym odtworzone na jego podstawie normy miałyby najsilniejsze znaczenie aksjologiczne w
przyjmowanym systemie wartości.
Często mamy problemy interpretacyjne. Lawina legislacyjna oprócz swojej masy jest także nieprecyzyjna.
Warto znać zasady szczególnie, że zastosowano je do naszej branży.
Albo konieczność widząc bredni
Uznawać je za chleb powszedni.
A więc pamiętaj – w trudną porę
Marzeń masz być ambasadorem,
Tych marzeń sennych z głębi
mroku,
Co mają pulchną twarz baroku
Czesław Miłosz, Traktat Moralny , Washington DC 1947

Ilekroć analizuję otoczenie
formalne
naszej
branży zawsze przed
oczami stają mi obrazy
Wasilija Kandinsky’ego
Tak jak ten.
Żółty, czerwony, niebieski.

„Im dłużej na to
patrzę tym bardziej tego nie widzę” – jak powiedział znany miś

Informacje, które warto znać:
1. Zmiana nazwy Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – teraz to brzmi.
2. Podatek od nieruchomości na cele gospodarcze. W dniu 24. lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok
(sygn. SK 39/19) w którym uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Meritum sprawy sprowadza się do tego, że nie można stosować stawek podatku dla nieruchomości związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej tylko dlatego, że posiada je przedsiębiorca. Przedsiębiorca jest przecież
także osobą prywatną i tylko te nieruchomości, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej powinny być opodatkowane wyższą stawką. Czyż to nie oczywiste? Niedługo urzędnicy będą domagać się podatków i
ubezpieczeń od członków rodziny przedsiębiorcy tylko dlatego, że jest przedsiębiorcą i posiada rodzinę. Akcyzą w
dzieci a ADR w psa.
3. Wyrok TSUE C-895/19 zakwestionował polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które ograniczają prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej samej
deklaracji co podatek należny. Konieczne były korekty i obowiązek zapłaty odsetek od podatku należnego wykazywanego w wyniku tej korekty. Wskazano, że polskie przepisy dotyczące WNT nie mogą przenosić na podatnika
ciężaru zapłaty VAT, gdyż z tytułu WNT żadna kwota VAT nie jest należna. Nie może być mowy o odsetkach i należy się ich zwrot.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie deklaracji
CIT-8 oraz zapłaty podatku. Przedłużono termin do 30 czerwca 2021.
5. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP uchylił decyzje organów,
które nałożyły na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 10 tys. PLN z ustawy SENT.
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na swojej stronie internetowej napisał o kolejnej w 2021 roku sprawie przed sądami ze swoim udziałem. Z uzasadnienia wcześniejszej sprawy warto przytoczyć, że w ocenie Sądu,
wykładnia art. 21 ust. 1 ustawy SENT, jaką zastosowały organy w niniejszej sprawie, prowadzi do sytuacji, w której
sankcja wynikająca z tego przepisu w stosunku do celu jaki przyświeca jej unormowaniu, stanowi środek zbyt restrykcyjny, pozwala bowiem na multiplikowanie kar pieniężnych w sposób nieakceptowalny w świetle wynikające
z art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego i związanej z nią zasady proporcjonalności.
Warto zapoznać się ze stroną: https://rzecznikmsp.gov.pl/.

Na tym kończymy niniejszy biuletyn. I znowu omówienie spraw rzeczywistego bezpieczeństwa eksploatacji gazu w zbiornikach i butlach musi poczekać. Zalała nas lawina i musimy się wygrzebać.
Realna gospodarka musi doczekać realnych czasów.

Dura lex, sed lex - Ulpian Domicjusz

WOLNA KONKURENCJA I OCHRONA WŁASNOŚCI – BEZCENNE.

Działajmy razem. Tylko wspólny głos jest słyszalny.
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