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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Uprzejmie informuję, że do uzgodnień międzyresortowych przesłano projekt z dnia 14 sierpnia 
2018 roku rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu 
akcyzy od samochodu osobowego. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji 
został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl) z terminem zgłaszania uwag do 
dnia 27 sierpnia 2018  r. 

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r., poz. 248) z chwilą 
udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej projektu ustawy każdy może zgłosić 
zainteresowanie pracami nad tym projektem. Zgłoszenie wnosi się na urzędowym formularzu do 
organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu ustawy. Do zgłoszenia należy dołączyć 
dokumenty określone w art. 7 ust. 5 ww. ustawy.

Zgłoszenie podmiotu złożone w formie wymaganej przepisami o działalności lobbingowej 
podlegać będzie udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący 
prac nad projektem ustawy. Szczegółowy tryb zgłaszania zainteresowania prac nad projektem 
ustawy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania 
zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń 
projektów ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 181, poz. 1080).

Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag 
do przedmiotowego projektu na urzędowym formularzu, również w drodze elektronicznej 
(w formacie Word) na adres e-mail: malgorzata.gladych@mf.gov.pl. 

Z upoważnienia Ministra Finansów
Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu
(podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym)
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Rozdzielnik:

1. Polska Izba Motoryzacji
e-mail: sekretariat@pim.org.pl

2. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
e-mail: michal.wekiera@pzpm.org.pl

3. Związek Dealerów Samochodów
e-mail: biuro@zds.org.pl

4. Stowarzyszenie Komisów
e-mail: biuro@sk.org.pl 

5. Polska Izba Spedycji i Logistyki
e-mail: pisil@pisil.pl
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