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w imieniu Stowarzyszenia Komisow.pl przedstawiam ponizej postulaty zmian systemowych

w obszarze prawa gospodarczego iotoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie

wszystkim przedsiębiorcom w Polsce:

1, Zmiana obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE na obowiązek
zgłoszenia nabycia i zbycia araz umożliwienie dokonywania takich czynności przez

internet.

W ocenie branzy Stowarzyszenia Komisów,pl obowiązek rejestrowania pojazdu jest

nadregulacją i powoduje niemozność załatwienia sprawy pru.ez internet. Dla

poprawnej ewidencji wystarczające jest elektroniczne zgłoszenie faktu nabycia

izbycia pojazdu, ktore powinno jednocześnie zmieniać właściciela w CEPiK-u. Do

wprowadzenia takich zmian, niezbędne będzie zlikwidowanie konieczności

odnotowywania tego typu czynności w karcie pojazdu.

2. Zniesienie PCC dla firm zawodowo zajmujących się sprzedażą samochodów.

Większość transakcji dokonywanych zawodowo przez przedsiębiorców jest

wyłączona z ?CC. W przypadku podmiotów zawodowo zajmujących się sprzedazą

samochodów obowiązek uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy

podstawowej działalności gospodarczej i znacząco zwiększa koszty prowadzenia

podstawowej działa l ności.

3. Proponujemy aby obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczył tyIko

pojazdów faktycznie użvtkowanvch w ruchu lądowym.

Obecnie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy samochodów

zarejestrowanych, bez względu na to, czy pojazd jest rzeczywiście eksploatowany,

czy tez nie. Zwracamy równiez uwagę, ze rozwiązanie aby obowiązek posiadania

ubezpieczenia OC dotyczył tylko pojazdów faktycznie uzytkowanych w ruchu

lądowym byłoby to tez spojne z charakterem tego ubezpieczenia, OC, zgodnie z jego

definicją, to obowiązkowe ubezpieczenie ,,zd szkody wyrządzone w zwiqzku

z ruchem poiazdu".
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4, UmożIiwienie stosowania tablic profesjonalnych dla aut używanych - zgodnie

z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej w tym zal<resie Prawo o ruchu

drogowyrn czyli równiez w przypadl<u samochodów uzywanych, w ramach

działalności przedsiębiorców zajrnujących się zawodowo sprzedazą samochodów.

Obecnie tablice profesjonalne mogą być stosowane wyłącznie do samochodow

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą, co wyłącza

samochody uzywane. W związku z ograniczeniami instytucja tablic profesjonainych

nie jest w praktyce stosowana, Tymczasem zgodnie z projektem ustawy zmieniającej

Prawo o ruchu drogowym, tablicami profesjonalnymi miało w załozeniu posługiwać

się nawet 20.000 podmiotów.

5. Rejestr BDO zniesienie obowiązku wpisu do rejestru BDO i obowiązków
środowiskowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy

wprowadzają na polski rynek towary używane. Przedsiębiorcy wprowadzający

towary uzywane zostali objęci całym szeregiem obowiązków środowisl<owych, które

w istocie powinny dotyczyć producentów tych towarów (sprawozdawczość,

obowiązek zapewnienia odzysku irecyklingu, obowiązki w zakresie kampanii

informacyjnych), Sytuacja ta jest jednocześnie najwięl<szym problemem branzy

sprzedawców samochodow uzywanych. Są oni podwójne obciązani obowiązkami

środowiskowymi. Raz w zal<resie całego pojazdu, a l<olejny razI nadmiarowo,

w zal<resie poszczególnych części tych samych pojazdów.

Wielu z obowiązl<ów sprawozdawczych przedsiębiorcy nie są w stanie wykonać,

a częśc z nich powoduje podwojne obciążenie obowiązkami środowiskowymi
(z zakresu produktu i jednocześnie części składowychi, Nie będąc producentem

najczęściej nie mozna wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych bez demontazu

l ub zniszczenia towaru.

Z tego względu proponujemy wyłączyć z obowiązku wpisu do rejestru i obowiązków

środowiskowych równiez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ktorzy

wprowadzają na polski rynek towary uzywane i przenieśc taką odpowiedzialność na

producentów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszen ia Kom isów. pl
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