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Polski Przemysł Stalowy

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba
Gospodarcza.
Podczas konferencji poinformowano gdzie szukać
możliwości uzyskania przewagi rynkowej w okresie
kryzysu, gdzie i kiedy ubiegać się o unijne dotacje dla firm
(ostatnie z puli środki na okres 2007-2013), gdzie i jak
można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje.

W Radiu Katowice
W dniu 6 maja br. prezes zarządu HIPH wziął udział w
programie Radia Katowice. W trakcie audycji omawiano:
sytuację na rynku stali i jej wpływ na konkurencyjność
krajowych producentów. Tematem audycji był też
problem zwolnień w CMC Poland Sp. z o.o. Dużo uwagi
poświęcono sprawie nieuczciwych praktyk w handlu stalą
zbrojeniową.

Opinia dla Sejmowej Komisji
Finansów Publicznych

Do MG o podatku akcyzowym
W dniu 18 kwietnia br. zarząd Izby wystosował do Sekretarza w MG
p. T.Tomczykiewicza opinię do nowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym
w zakresie gazu. Zwróciliśmy uwagę na problemy, jakie potencjalnie mogą
pojawić się po wprowadzeniu ustawy w proponowanym przez Ministerstwo
Finansów kształcie. Opowiedzieliśmy się za koniecznością wykreślenia
mechanizmu uzależniającego możliwość stosowania zwolnień od cen gazu
ziemnego. Zaakcentowaliśmy, że:
- hutnicze gazy procesowe powstają w procesach koksowania węgla i
metalurgicznym, jako emisje nieuniknione, całkowicie niezależne od zużycia
gazu ziemnego,
- uzależnienie możliwości stosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla
przemysłowego zużycia gazów: koksowniczego, wielkopiecowego,
konwertorowego nie znajduje uzasadnienia.
Zwracaliśmy się z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli
Ministerstwa dla omówienia istotnych zastrzeżeń polskiego przemysłu.

Debata "Nowe środki unijne na inwestycje
w regionach"
26 kwietnia 2013 r. wzięliśmy udział w debacie pt.: "Nowe środki unijne na
inwestycje w regionach - ile dla Polski, ile dla Śląskiego".

Konferencja "Wsparcie dla biznesu w czasach
spowolnienia"
W dniu 26 kwietnia br. w Katowicach Izba wzięła udział w konferencji pt;
"Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia, w czym mogą pomóc dostępne
środki unijne". Organizatorem konferencji był Krajowy Punkt Kontaktowy
Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP), Polska Agencja

W dniu 9 maja 2013 roku wystosowaliśmy sektorową
opinię dla Podkomisji stałej do monitorowania systemu
podatkowego dot. koncepcji zbudowania systemu IT dla
Centralnej Ewidencji VAT.
Wykazaliśmy w niej zarówno zalety jak i wady
funkcjonalności i niezawodności działania. Pełny tekst
opinii jest dostępny na stropnie www.hiph.org

Sesja Hutnictwo podczas EKG
W dniu 14 maja br. Izba czynnie uczestniczyła w
dyskusji panelowej w czasie sesji Hutnictwo podczas
trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w
Katowicach.

Komitet Statystyczny Euroferu
Co półroczne spotkanie Komitetu Statystycznego
odbyło się 15 maja 2013 r. w siedzibie Euroferu w Brukseli.
Omówiono sprawy związane z obowiązkową i
dobrowolną statystyką branży stalowej. Poinformowano
o wystosowanym liście do TAXUD z pozytywną opinią na
temat scalenia kodów CN dotyczących koksu (7204 00 11
oraz 7204 00 19) w jeden. System który został
wprowadzony zamiast kwot importowych SURV2 po
otrzymaniu 3 serii danych działa prawidłowo a
otrzymywane dane są wiarygodne. Zwrócono uwagę na
problem dostępności polskich danych produkcyjnych po
ustaniu programu statystycznego ministerstwa
gospodarki.
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uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.".

Pisma do MF
W dniach:
14 maja br. Izba przekazała do MF uwagi do projektu ustawy o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Wnioskowaliśmy o pilne uwzględnienie w
działalniach legislacyjnych wprowadzenia do polskiego porządku
prawnego mechanizmu odwróconego obciążenie VAT dla dostaw
stali zbrojeniowej.
16 maja br. w piśmie do Ministra M.Grabowskiego w
Ministerstwie Finansów zwróciliśmy się z prośbą o zorganizowanie
spotkania producentów prętów zbrojeniowych w sprawie
eliminacji patologii wyłudzeń podatku VAT w obrocie wyrobami
stalowymi. Do spotkania doszło w dniu 22 maja br. w trakcie
którego przedyskutowano uwagi sektorowe do projektu ustawy o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i możliwości
zwiększenia skuteczności walki z oszustwami w zakresie podatku
VAT. Ministerstwo Finansów zaproponowało :
- rozszerzenie katalogu towarów objętych odwróconym
obciążeniem o niektóre wyroby stalowe,
- ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych
podatku VAT,
- wprowadzenie dla towarów "wrażliwych" odpowiedzialności
solidarnej.
Producenci zadeklarowali swoją pomoc dla przyspieszenia
działań Rządu podkreślając, że dla nich każdy miesiąc opóźnienia
we wprowadzaniu w/w zmian w przepisach skutkuje dużymi
stratami i stanowi poważne zagrożenie dla ich istnienia.
27 maja br. przekazaliśmy do MF kolejne uwagi do projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
- Ordynacja podatkowa. Odnieśliśmy się w nich do listy wyrobów
hutniczych proponowanych do objęcia systemem reverse charge
oraz skróconego okresu rozliczeniowego VAT i solidarnej
odpowiedzialności.

List do Kancelarii Prezydenta RP
W dniu 20 maja Izba zwróciliła się do Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP p. O.Dziekońskiego w sprawie
ograniczenia procederu wyłudzeń podatku VAT w obrocie
wyrobami stalowymi. Krajowe hutnictwo konsekwentnie popiera
działania legislacyjne MF ukierunkowane na ograniczenie
procederu wyłudzeń podatku VAT w obrocie wyrobami stalowymi.
Izba zadeklarowała gotowość udziału w ew. spotkaniu jeśli takowe
będzie mieć miejsce.

Odpowiedź DG ds. Konkurencji KE
KWE Dyrekcja ds. Konkurencji poinformowała nas, że przesłane
przez nas Zawiadomienie o naruszeniu reguł konkurencji UE zostało
potraktowane przez KE jako informacja rynkowa nie zaś jako
formalna skarga, która powinna spełnić wymogi prawne określone
w art. 5 rozporządzenia Komisji 773/2004. W związku z powyższym
Komisja Wspólnot Europejskich nie zamierza wszczynać obecnie
postępowania w opisanej sprawie.

Do MG
W dniu 22 maja br. w piśmie do MG przekazaliśmy opinię
sektorową odnośnie oszacowania wielkości wydatków budżetowych
niezbędnych do uruchomienia rekompensat dla przemysłu w
oparciu o zasady określone w Komunikacie KE "Wytyczne w sprawie
niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu

Walne Zgromadzenie i CDD ESTA Meeting
W dniach 23-24 maja br. w Saint-Germain-en-Laye odbyło się Walne
Zgromadzenie (AGO) Członków Europejskiej Asocjacji Rur Stalowych ESTA
oraz posiedzenia komitetu dyrektorów (CDD).
Sekretarz Generalny ESTA przedstawił sprawozdanie z działalności
asocjacji w 2012 r., sprawozdanie finansowe i propozycję budżetu na 2013 r.
Budżet ESTA uchwalono na poziomie budżetu 2012 r. Sprawozdania i budżet
zostały przez członków ESTA zatwierdzone.
CDD omówiło aktualny stan postępowań ochronnych prowadzonych przez
UE i postępowań prowadzonych przez kraje trzecie m.in. przeciwko
importowi rur z UE. Unijna produkcja rur w 2012 r. wyniosła 13,4 mln ton.
Import z krajów trzecich 2,1 mln ton rur, zużycie jawne rur bez szwu 2,4 a ze
szwem 10,3 mln ton. Sytuacja w sektorach zużywających rury została oceniona
jako zła a popyt jako bardzo słaby.

Uwagi do projektu ustawy o podatku akcyzowym
3 czerwca br. przekazaliśmy do Stałego Komitetu Rady Ministrów
sektorowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z
dnia 23 .04.2013 r. . Uwagi te miały szczególne znaczenie w odniesieniu do
skutków projektowanej regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą gazów
procesowych.
Podobne pismo zostało skierowane do Ministerstwa Środowiska.

Seminarium "Plan działania dla europejskiego
przemysłu stalowego"
Komisja Europejska w dniu 13 czerwca br. zorganizowała seminarium pt.:
"Plan działania dla europejskiego przemysłu stalowego" w siedzibie swojego
przedstawicielstwa w Warszawie. Planowane działania mają pomóc sektorowi
w reagowaniu na aktualne wyzwania oraz budowaniu podstaw
konkurencyjności w przyszłości poprzez wspieranie innowacji oraz
pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. KE proponuje
wsparcie popytu na produkowaną w Europie stal - zarówno w UE, jak i za
granicą - poprzez zapewnienie unijnym producentom stali dostępu do rynków
krajów trzecich za pomocą uczciwych praktyk handlowych. Zobowiązuje się
również do obniżenia kosztów, jakie ponosi sektor stalowy. Plan działania
przewiduje również środki ukierunkowane na wspieranie zatrudnienia w
sektorze i usprawnienie restrukturyzacji, aby zagwarantować, że wysoko
wykwalifikowani pracownicy pozostaną w Europie.

Wzięliśmy udział
- w uroczystościach nadania tytułu Honorowego Profesora Politechniki
Śląskiej dla pana M.Hetmańczyka, Politechnika Śląska, Katowice (17.05.2013 r.),
- w uroczystościach nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu
Ekono-micznego w Katowicach Profesorowi Szewachowi Weissowi, Katowice
(23.05.2013 r.)
- w obchodach uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa Politechniki
Częstochowskiej Profesorowi Henrykowi Dyji, Częstochowa (6.06.2013 r.),
- w konferencji PAN pt.: "Polska metalurgia w UE. Przemysł, badania.
kształcenie".

Polski Przemysł Stalowy'2013
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wzorem lat ubiegłych wydała raport o
sytuacji przemysłu stalowego w Polsce w 2012 r. Zamierzeniem było, by stanowił
on źródło informacji o sytuacji na krajowym rynku stalowym i w tych branżach,
które rozwijają się i odgrywają istotną rolę w życiu gospodarczym Polski, kreując
obszary aktywności eksportowej wielu przedsiębiorstw. Raport jest dostępny w
siedzibie Izby oraz do pobrania na stronie www.hiph.org w dziale „publikacje”.
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