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Rada HIPH

Spotkanie w MF - opodatkowanie akcyzą 
ubytków wyrobów węglowych 

20 grudnia 2012r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady HIPH.

Rada wysłuchała informacji zarządu Izby o:

-   sytuacji na rynku stali po 11  miesiącach 2012 r.

-  sytuacji finansowej HIPH w 2012 r.  - raport wstępny.

- stanie i wynikach prac koalicji (utworzonych z udziałem hut, HIPH 

        i kancelarii prawnych) w sprawach:

   s nieuczciwych praktyk w wewnątrzunijnym obrocie wyrobami  stalo wymi,

 s  starań o zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego,

 s  zmniejszenia obciążeń energii elektrycznej innymi kosztami,

 s rekompensat dla prowadzących instalacje objęte EU ETS, z tytułu

           kosztów emisji pośredniej.

Gorsza  sytuacja na rynku stali w drugim półroczu 2012 r. przejawiała się w 

słabnącym popycie, spadających cenach wyrobów stalowych i narastającym 

procederze wyłudzeń VAT w wewnątrzunijnym handlu stalą. 

Rada wskazała na konieczność kontynuacji działań koalicji we wszystkich 

w/w tematach i zaakceptowała przedstawiony przez zarząd projekt programu 

działania Izby w 2013 r.

W dniu 7 stycznia 2013 r., na zaproszenie Dyrektora Departamentu Podatku 

Akcyzowego i Gier Ministerstwa Finansów p. W. Bronickiego, 

uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym poświęconym omówieniu zagadnień 

dotyczących opodatkowania ubytków wyrobów węglowych podatkiem 

akcyzowym. Węgiel i koks zużywane m.in. w procesach metalurgicznych są 

zwolnione z akcyzy (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych 

obowiązków obywateli i przedsiębiorców) ale powstajace w ich składowaniu i 

trasporcie ubytki podlegają akcyzie.  Przedstawiciele przemysłu wskazali, że 

zastosowana w przepisach metoda nasypowa pomiaru 

wykazuje ubytki większe niż rzeczywiste (wg metody 

objętościowej). Uczestnicy ze strony przemysłu 

wnioskowali o usankcjonowanie metody objętościowej 

pomiaru (np. rozporządzeniem MG), co pozwoliłoby 

uniknąć problemu w 2013 r.  Ministerstwo Finansów 

rozważy możliwość korekty rozliczenia ubytków  za 2012 r. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele AMP S.A., 

energetyki (IGCP, PTEZ, TGPE), chemii (Anwil) oraz 

FOEEiG. 

16 stycznia 2013 r. w Ministerstwie Finansów w 

Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli: HIPH, 

producentów stali zbrojeniowej oraz kancelarii Ernst & 

Young. z Tomaszem Tratkiewiczem, Dyrektorem 

Departamentu VAT. Podczas spotkania omówiono skalę 

nieprawidłowości VAT w obrocie prętami zbrojeniowymi i 

ich negatywne skutki dla hut i budżetu. Mimo wielu 

działań podejmowanych zarówno przez organy 

podatkowe, oraz organy kontroli skarbowej, jak i 

niepodatkowe organy ścigania - skala patologii związanej 

z procederem wyłudzeń VATu na  rynku stali zbrojeniowej  

stale narasta .  Przybrała obecnie rozmiary zagrażające 

egzystencji krajowych hut. Celem spotkania było 

przekonanie MF o zasadności  wprowadzenia 

mechanizmu odwróconego obciążenia w handlu prętami 

zbrojeniowymi. W trakcie spotkania uzyskano deklarację, 

iż w krótkim czasie MF podejmie decyzję odnośnie tego 

rozwiązania i w przypadku akceptacji, wystąpi do KE z 

wnioskiem o zgodę na jego wprowadzenie. W 

międzyczasie, podjęte będą działania ukierunkowane na 

poprawę zidentyfikowanych dotychczas problemów, w 

szczególności przepływu informacji  pomiędzy 

Departamentem VAT i Departamentem Kontroli 

Skarbowej. W trakcie spotkania przekazano Dyrektorowi 

Tratkiewiczowi raport przygotowany przez Ernst & Young, 

dot. tego nielegalnego procederu w unijnym handlu stalą 

zbrojeniową.

W dniu 21 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu 

Ekspertów ds. Energetyki w celu omówienia i wyrażenia 

opinii hut na temat:

1. głównych aspektów ogłoszonego 4.12.2012 r. przez 

PSE Operator SA przetargu na usługi systemowe 

Spotkanie w MF w Departamencie 
Podatku od Towarów i Usług

Spotkanie Zespołu ds. Energetyki 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa   Polish Steel Association

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa   Polish Steel Association



świadczone przez przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, 

dot. redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;

2. zagadnień związanych z możliwością uzyskania przez huty, 

jako dużych odbiorców,  rekompensat z tytułu wzrostu cen energii 

elektrycznej spowodowanego wprowadzeniem systemu EU ETS. 

Huty wyraziły zainteresowanie udziałem w krajowym 

systemie elektroenergetycznym, jednak zaproponowane przez 

PSE-Operator warunki przetargowe nie są do zaakceptowania. 

Dyskutowano również nad projektem przepisów ustanawia-

jących rekompensaty oraz zasady i tryb ich udzielania. W świetle 

zapisów legislacyjnych rekompensata nie będzie przysługiwać 

producentom energii elektrycznej zużywanej na potrzeby 

własne. 

 

Spotkanie Komitetu Statystycznego odbyło się 23 stycznia 

2013 r. w siedzibie Euroferu w Brukseli. W programie spotkania 

omówiono tematy:

·  dostępności statystyk handlowych dot. krajów trzecich;

·  Prior Surveillance System

· stanowiska w sprawie zmiany w kodach taryfy celnej dla

        koksu;

· informacji o sytuacji chorwackiego przemysłu stalowego 

Eurofer poinformował, że dzięki niemieckiej i angielskiej 

federacji udało się uzyskać dane handlowe z Algerii, Rosji i Indii.

Dnia 31 grudnia 2012 roku zakończył  działanie system licencji 

importowych, opartych na nadzorze uprzednim (prior 

surveillance). Eurofer otrzymał zapewnienie z KE o 

wprowadzeniu nowej formy szybkiej i precyzyjnej informacji o 

imporcie wyrobów stalowych pochodzących z krajów trzecich, 

które Komisja udostępni w połowie lutego.

Zmiany kodów CN dot. koksu polegać miały na połączeniu w 

jeden kod wszystkich rodzajów koksu z węgla kamiennego oraz 

likwidacji kodu koksu z węgla brunatnego i przeniesienie go do 

pozycji "pozostałe". Opinię na temat zmian, które mają zostać 

wprowadzone od 2014 r. wyda Komitet Surowcowy Euroferu. 

Podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Euroferu, 

które miało miejsce 24 stycznia br, w Brukseli  omówiono:

1.  zmiany w matrycy sektorowego zużycia stali.

2. stan aktualny i prognozy dot. rynku stalowego w poszcze-

gólnych krajach UE w latach 2013 -2014

3.  raport o rynku stalowym UE (27) w 2012 r.

 W nowej matrycy sektorowego zużycia stali zmiany dotyczą:

- budownictwa (zostaje poszerzone o sektor konstrukcji 

stalowych),

- przemysłu samochodowego (oprócz produkcji samochodów 

osobowych raportowane będą produkcja i sprzedaż części oraz 

silników),

- AGD (poszerzono o informacje dotyczące sprzętu RTV i 

innego elektronicznego do użytku domowego),

Statistics Committee

Economics Committee

- pozostałego transportu (obejmować będzie dane dot. produkcji 

statków, wagonów i lokomotyw oraz pozostałego sprzętu 

transportowego). Zmienił się tym samym udział procentowy 

poszczególnych gałęzi w sektorowym zużyciu stali. Bazą w tych raportach 

będą dane dot. roku 2010 (2010=100). W matrycy  sektorowego zużycia 

stali w Polsce, udział gałęzi przemysłu przedstawia się następująco: 

budownictwo 44,1%, maszyny i urządzenia 10,1%, samochodowy 7,3%, 

sprzęt elektroniczny i AGD 5,2%, pozostały transport 6%, rury 8,9%, 

wyroby metalowe 15,9% i "pozostałe" 2,5%.

Raportowaniem będą objęte: taśmy walcowane na gorąco (szerokie i 

wąskie), blachy kwarto, blachy i taśmy walcowane na zimno, blachy 

ocynkowane, blachy powlekane powłokami organicznymi, kształtowniki 

ciężkie, pręty zbrojeniowe, walcówka, pręty handlowe i pozostałe wyroby.

Zaprezentowano 12 raportów krajowych, sytuację w Polsce przedstawił 

prezes HIPH. Raport zbiorczy, dotyczący rynku UE-27 został 

przygotowany przez EUROFER w opraciu o dane przekazane przez 

asocjajcje narodowe (stan na 18 stycznia 2013 r.).  Po wniesieniu uwag 

przez Komitet Ekonomiczny raport, został uzupełniony i  jest dostępny na 

stronie Euroferu.
 

W dniu 31 stycznie br. odbyło się kolejne spotkanie zarządów HIPH i 

PUDS oraz zainteresowanych podmiotów członkowskich tych organizacji. 

Tematem spotkania było poszukiwanie sposobów przeciwdziałania 

nieuczciwym praktykom w wewnątrzunijnym handlu prętami 

zbrojeniowymi. 

Zgodzono się, że w celu ograniczenia lub eliminacji tych praktyk 

potrzebne jest szybkie wprowadzenie w Polsce mechanizmu tzw. 

odwróconego obciążenia (reverse charge). Ustalono szczegóły 

programowe i organizacyjne, organizowanej wspólnie przez HIPH i PUDS, 

konferencji nt.: "Przestępczość karuzelowa na rynku budownictwa w 

Polsce na przykładzie prętów zbrojeniowych. Mechanizm działania, skala 

zjawiska, grożąca odpowiedzialność oraz możliwości przeciwdziałania 

patologii", która odbędzie się 27.02.2013 r. w Warszawie. 

Konferencja ma na celu zwiększenie poziomu świadomości 

konsumentów stali zbrojeniowej i jest przeznaczona dla odbiorców 

końcowych, w szczególności zbrojarni i przedsiębiorstw budowlanych.

W dniu 8 stycznia br. w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, 

odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Polskiej Platformy 

Technologicznej Stali, w sprawie rekomendacji dla programu 

sektorowego dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem 

spotkania było omówienie możliwości ubiegania się przez środowisko 

hutnicze o środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 

realizację Programu Sektorowego (PS). Prof. J. Paduch przedstawił 

zasady ustanawiania programów sektorowych wraz z propozycją 

opracowania wniosku na PS pod roboczym tytułem: wytwarzanie oraz 

przetwórstwo stali i wyrobów stalowych. Podczas posiedzenia wyrażono 

wolę podjęcia działań zmierzających do ustanowienia Programu 

Sektorowego. 
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