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w imieniu Stowarzyszenia Komiscll.v.pl chciałbym zwrocic uwage Pana Rzecznika na wazne kwestie
zwiazane z niejasnością przepisow cc do obowiązującego terrninu 180 dni na rejestrację pojazdow

sprcwadzonych do Polski zUEoraz zgłoszenie naby6;3 izbycia pojazdaw juz zarejestrowanych w naszym
kraj u.

Pozwalam sobie prosic o interwencję u Ministra infrastruktury, aby uzyskać, z pomoca Pana Rzecznika,
objasnienia prawne dla branży. Na skutek niejasnosci przepisow powstaje bardzo duze ryzyko
obciaze nia przedsiębiorców z branzy motoryzacyj nej ka ra m i pie nięznym i.

Probłem dotyczy dwoch mozliwych i przeciwstawnych interpretacji przepisu art.31i ust. ]. ustar,vy z dnia
2 marca 2a2a r. o szczególnych rozrłliazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-1_9, innych chorob zakaznych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (cialej jako

..Ustawa o szczegolnych rozwiązaniach").

Wspomniany przepis przewiduje, że od dnia wejscia w zycie ustawy zmieniajacej Ustawe o szczegriłnych
rozwit,lzaniach do 31 grudnia ża20 roku termin na zgloszenie nabycia, zbycia irejestrację pojazdu ulega
wydłużeniu do 180 dł^li.

Mozliwe są dwa przeciwstawne rozumienia tego przepisu:

1. termin 1B0 dni dotyczy zcjarzeti zaistniałych do konca roku, co oznacza, ze samochody
sprowadzone przed końcem roku skorzystają jeszcze w 2021 roku z terminu 1BC dni na rejestrację

iskoro termin ma wykosic ].80 dni to jest stały, w niektorych przypadkach ktoiy skończy się w 2023"

roku);
2. Tenmin 1B0 dni ma charakier zmienny i zawsze ulegnie skróceniu z końcem roku żaża, a po 1

stycznia 2a2t roku juz nikt nie skorzysta z mozliwosci wydłuzonego okresu rejestracji.
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W mojej ocenie prawidłowa jest pierwsza interpretacja, odpowiadajaca zasadzie ochronV praw nabi/tych.
lnterpretacja druga oznaczałaby z kolei, z,e:

1. przepis juzod kollca listopada 2020 roku de facto nie będzie funkcjonował.
2, Mimo formalnego obowiazywania w systemie prawa nie dawałby przedsiębiorcom zamierzonej
korzysci - na 30 dni przed koticem obecnego roku nie bedzie wydłuzał obowiązującego 30-dniowego
te rm inu,
3. po 1 stycznia 202]" roku war"unki pi-orvadzenia działalnosci gosoodarczej u!egną pogoi,szeniu,
mimo niezmienionych oko!iczności ipogłebienia stanu epidemii iobowiązujacych ograniczen w
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Co więcej, zastosowanie błednej interpretacji moze grozic zwielokrotniana kara - do 1000 zl za każdy
samochód, ktorego dotyczy naruszenie, W przypadku przedsiębiorctlw majacych 50 samochodow, kt<ire

- zgodnie z druga interpretacją nie zostały zarejestrowane w terminie, dawałoby to wymiar do 50.000 zł
mozliwej kary.

Kwestia jest o tyie istotna, ze karę administracyjna wymierzac bedą starostowie, a to oznacza ciuze
ryzyko rozbieznych interpretacji prawnych.

W efekcie może powstać sytuacja, ze przedsiębiorcy będą obciążani karą lub nie, w zależności od
powiatu, w ktorym prowadzą działalność i uznania starosty.

Wskazuje, ze \# porownaniu z sytuacją z przełomu lutego imarca 2020 roku, kiedy wnrowadzano
rozważ,ane przepisv, okolicznosci zewnętrzne nie uległy zmianie. Epidemia nie wygasła, aie uległa
nasile n iu.

Kazda watpliwosc i kara administracyjna mogą obecnie przesądzic o bycie przedsiębiorcy izatrudnionych
u niego pracownikow.

W tej sytuacji pozwalam sobie prosic Pana Rzecznika o pomoc i interwencje u Ministra lnfrastruktury
cełem uzyskania wyjasnien co do stanu prawnego,

W przypadku interpretacji ..skracającej" termin 1B0 dni tylko do końca 2020 roku, zasadne byloby
znowelizowanie ..Ustowy o szczególnych rozwiqzaniach" i wydłuzenie wsparcia dla przedsiębiorcow tak,
aby wydłuzone terminy obowiązywały rowniez w 202]_ roku.

Mogłoby to nastapic przez zrniane reciakcji przepisu art.3ii ust. i Ustawv o szczegolnych rozil",iazaniach
w taki sposób, ze termin 180 dni na dokonanie czynnosci obowiązywałby:

- dla pojazdow nabytych/ zbytych lub sprowadzonych w czasie obowiązywania stanu epidemii lub

- do odwołania stanu epidemii
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Propon u jemy równ ie ż r ozważenie wprowadzen ia dodatkowych instrumentów wspa rcia dla
sprzedawców profesjonalnych przezl

- umozliwienie korzystania z tablic profesjonalnych równiez dla samochodow uzywanych,

- zastaplenie obowiązku rejestrac.iisamochodu sprowadzonego z terytorium patistwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej, obowiązkiem zgłoszenia nabycia.

Pozostaję w gotowosci do kontaktu, gdyby powyzsze propozycje wymagały konsuitacji lub wyjasnierr.

Z powazaniem

Maciej Szymajda

Prezes Stawarzy szeni Kornisów
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