
               luty - marzec
02 • 2013

w
 n

u
m

er
ze

:

• HIPH - Hutnictvi Żeleza

• Konferencja dot. wyłudzeń VAT w obrocie stalą

• Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków 

Restrukturyzacji Hutnictwa

• "Obligo giełdowe" sprzedaży gazu ziemnego

• Forum Dyrektorów Handlowych

• W CMC Poland Sp. z o.o. o handlu stalą

• Gotowość współpracy nad ustawą o podatku akcyzowym

• Do Ministerstwa Finansów

• HIPH - PUDS

• W MG o Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

• UOKiK i KE DG ds. Konkurencji

HIPH - Hutnictvi Żeleza 

Konferencja dot. wyłudzeń VAT w obrocie stalą

W dniu 20 lutego 2013 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, w siedzibie 

Regionalnego Stowarzyszenia Śląska Cieszyńskiego spotkanie zarządów 

HIPH i Hutnictvi Żeleza . Omawiano:

 - możliwości współpracy Euroregionu Tesinske Slezska - Śląsk 

Cieszyński przy kompleksowym rozwiązywaniu problematyki związanej z 

ochroną środowiska w zakresie innowacyjnych projektów B&R, które 

pozwolą na zmniejszenie emisji CO w regionie,2 

- przyszłe działania B&R w zakresie podnoszenia konkurencyjności hut 

(inwestycje niskoemisyjne, stale specjalne),

- współpracę w rozwiązywaniu problemów dot. wymiany handlowej stalą,

- wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji technicznej 

na poziomie szkół średnich i wyższych,

- organizowanie spotkań roboczych asocjacji producentów i 

administracji państwowej i regionalnej Czech i Polski

- wystąpienie do KE o ubieganie się o pomoc regionalną przez sektor 

hutniczy w nowej perspektywie budżetowej UE.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o współpracy obydwu 

asocjacji w  w/w  zakresie tematycznym.

27  lutego 2012r. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: "Przestępczość 

gospodarcza w Polsce, na przykładzie procederu wyłudzeń VAT w obrocie 

prętami zbrojeniowymi. Mechanizm działania, skala zjawiska, kary oraz 

możliwości przeciwdziałania patologii". HIPH była współorganizatorem tej 

konferencji.

Celem konferencji była:

-  ochrona rynku przed nieuczciwymi praktykami w 

handlu, 

- sposoby ograniczenia zjawisk przestępczych i 

przywrócenia zdrowej konkurencji,

- możliwości podjęcia działań ochronnych 

(osłonowych) przed nieumyślnym uczestnictwem w  

łańcuchu działań przestępczych i eliminowanie "szarej" 

strefy,

- budowa koalicji na rzecz "zdrowej i uczciwej 

konkurencji w Polsce".

W konferencji udział wzięło 100 osób (większość ze 

sfery dystrybucji stali).
  

5 marca 2013 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego 

"Dialog" w Warszawie uczestniczyliśmy w posiedzeniu 

Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków 

Restrukturyzacji Hutnictwa. Dyskutowano  m.in. na 

temat:

- polityki klimatyczno-energetycznej UE

- akcyzy na gaz

-mechanizmów wsparcia kogeneracji w projekcie

     Prawo  energetyczne i gazowe

- zjawiska wyłudzania VAT na rynku stali

- spraw socjalnych.

  Wiceprezes Izby przedstawił informację o sytuacji w 

przemyśle hutniczym i koksowniczym w 2012 r. wraz z 

prognozami na 2013 r. Omówił też zjawisko wyłudzania 

podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi i działania 

podjęte w celu ograniczenia lub całkowitej eliminacji 

tego procederu.
 

W dniu 12 lutego 2013 r. w siedziebie HIPH zarząd 

Izby zorganizował spotkanie Zespołu Ekspertów ds. 

Energetyki. Omówiono i wypracowano sektorową 

opinię do poprawek do projektu ustawy o zmianie 

Ustawy Prawo Energetyczne, wprowadzającej tzw. 

"obligo giełdowe" sprzedaży gazu ziemnego.

W dniu 28 lutego 2013 r. Izba skierowała stosowne 

pismo do Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

argumentując potrzebę dalszej liberalizacji rynku gazu
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w Polsce. Huty opowiedziały się za stopniowym

dochodzeniem do proponowanego poziomu obliga 

giełdowego w sprzedaży gazu ziemnego. 

 

W dniach 28.02. - 01.03. 2013 r. w Ustroniu odbyło się 

spotkanie Dyrektorów Handlowych HIPH. Izba przedstawiła 

informację o sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów 

ogniotrwałych. Omówiono też  stan postępowań ochronnych 

w handlu stalą i surowcami, aktualne działania przeciwko 

nieuczciwemu procederowi wyłudzania VAT w obrocie 

prętami zbrojeniowymi. Przedstawiciele firm członkowskich 

przedstawili ocenę obecnego rynku stali wraz z prognozą na II 

kw. 2013 r.   Wynika z nich, że:

- trudna sytuacja na rynku  trwająca od drugiego półrocza 

2012 r. utrzyma się również w II kw. br. (spadek popytu, niskie 

ceny, silna konkurencja towarów z importu i bardzo niskie 

marże),

- rok 2013 będzie rokiem "przetrwania" a niewielkiej 

poprawy można oczekiwać dopiero w 2014 r., kiedy powinny 

ruszyć nowe inwestycje kolejowe  i  energetyczne w Polsce.
 

W dniu 7 lutego 2013 r. w siedzibie CMC Poland Sp. z o.o. 

z inicjatywy HIPH, odbyło się spotkanie dot. zagrożeń jakie dla 

naszej gałęzi przemysłu niosą nieprawidłowości związane z 

podatkiem VAT w wewnątrzunijnym handlu stalą 

zbrojeniową.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracodawców 

i związków zawodowych oraz przedstawiciele lokalnej 

administracji. Mając na uwadze dobro krajowego przemysłu 

hutniczego, ochronę miejsc pracy i uczciwych podatników 

uczestnicy spotkania zaapelowali do Rządu RP o przyjęcie, 

jako piotytetu rozwiązań legislacyjnych w postaci 

mechanizmu odwróconego obciążania VAT w handlu stalą 

zbrojeniową, w celu ukrócenia procederu wyłudzeń VAT.
 

W dniu 15 lutego br. Zarząd Izby złożył do Ministerstwa 

Finansów deklarację o gotowości współpracy nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wraz ze 

stosownym pismem do p. Jacka Kapicy - Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Finansów. Izba przedstawiła uwagi 

sektorowe do w/w projektu, zwracając uwagę m.in. na przyjęte 

w projekcie ustawy średnie wartości opałowej gazów 

technologicznych na poziomie zawyżonym w stosunku do 

rzeczywistego.

W dniu 11 marca 2013 r. Izba wysłała do MF uwagi sektora 

stalowego do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług przedstawionego przez Ministerstwo 

Finansów w dniu 1 marca br. Proponowane zmiany dotyczą

Forum Dyrektorów Handlowych 

W CMC Poland Sp. z o.o. o handlu stalą 

Gotowość współpracy nad ustawą 
o podatku akcyzowym

Do Ministerstwa Finansów

m . i n .  o b r o t u  w y r o b a m i  s t a l o w y m i  n a r a ż o n y m i  n a

"wyłudzania" podatku VAT i polegają na skróceniu terminu

rozliczania VAT z trzech do jednego miesiąca oraz wprowadzają zasadę 

tzw. solidarnej odpowiedzialności podmiotów biorących udział w 

łańcuchu dostaw niektórych wyrobów stalowych. 

Izba, po konsultacjach z hutami, zgłosiła propozycje zmian do wykazu 

wyrobów stalowych, stanowiącego załącznik do projektu ustawy. 

W piśmie do Ministra M. Grabowskiego zaopiniowaliśmy 

proponowane w projekcie MF rozwiązania jako korzystne dla 

przemysłu stalowego w Polsce.

W dniu 12 marca 2013 r. w Warszawie odbyło się zainicjowane przez 

zarząd Izby spotkanie przedstawicieli hut, HIPH i PUDS. Celem 

spotkania było omówienie wspólych działań, które należy podjąć w celu 

poprawy skuteczności zwalczania patologii w obrocie wyrobami 

stalowymi na rynku polskim . 

Zaproszeni na spotkanie  doradcy z Ernst & Young wyjaśniali m.in.  

aspekty mechanizmu "odpowiedzialności solidarnej" podmiotów 

dokonujących transakcji kupna/sprzedaży dla "wrażliwych", 

wymienionych w projekcie MF, wyrobów stalowych. Wiele wątpliwości 

członków PUDS zostało wyjaśnionych, ale nie ze wszystkimi handlujący 

stalą się zgodzili.

W dniu 13 marca 2013 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu 

informacyjnym, zorganizowanym przez Departament Innowacji i 

Przemysłu  Ministerstwa Gospodarki, na którym przedstawiciel 

Wydziału Polityki Innowacyjnej dokonał prezentacji "Programu 

Rozwoju Przedsiębiorstw" do 2020 roku, uwzględniając uwagi 

zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do projektu z dnia 15 

stycznia br. W dyskusji zwrócono uwagę na problemy niedopasowania 

kwalifikacji kadr do potrzeb innowacyjnej gospodarki, konieczność 

zwiększenia wydatków na B&R (stanowią obecnie 0,74% PKB).

Wydatki te, wg projektu PRP do 2020 r. będą  koordynowane na 

szczeblu centralnym a nie jak dotychczas regionalnym, aby uniknąć 

"powielania" projektów. Odpowiadając na nasze pytanie dot. dalszego 

"wykluczania" hutnictwa z możliwości korzystania z pomocy 

regionalnej przy realizacji projektów innowacyjnych, MG zapewniło o 

swoich działaniach w Brukseli, w tym zakresie. Decyzja KE w tej sprawie 

powinna być znana najpóźniej do końca maja br.

W dniu 19 marca 2013 r.  Zarząd Izby zwrócił się do UOKiK, z prośbą 

o zbadanie czy nie są stosowane na krajowym rynku stali (produkcji i 

dystrybucji prętów zbrojeniowych) praktyki ograniczające konkurencję.

Podobne wystąpienie skierowano do KE do Dyrekcji Generalnej 

ds. Konkurencji o zbadanie czy na rynku wewnętrznym Unii 

Europejskiej, stosowane są praktyki niezgodne z regułami rynku, które 

mogą wpływać na handel stalą zbrojeniową pomiędzy państwami 

członkowskimi.
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W Ministerstwie Gospodarki o Programie 
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