UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.),
wprowadzonej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), której celem jest uproszczenie przepisów w
zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i
zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.
W przedmiotowej ustawie wykreślony został art. 21 ust 6, zgodnie z którym podmiot
prowadzący skład podatkowy obowiązany był do składania informacji o wyrobach
akcyzowych w składzie podatkowym oraz dokonano zmiany art. 26 ust. 1 zawierającego
delegację do określenia w drodze rozporządzenia wzorów deklaracji. Zmiana stanowi
realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi.
W związku z powyższym w rozporządzeniu określającym wzory deklaracji dla podatku
akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach
akcyzowych w składzie podatkowym zrezygnowano z załączników stanowiących informacje
o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F,
INF-I, INF-J, INF-K. Podatnicy podatku akcyzowego, prowadzący składy podatkowe nie
będą musieli składać tych informacji.
W art. 14 ustawy o podatku akcyzowym został rozszerzony przepis dotyczący właściwości
organów podatkowych w przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są
wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze
właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych. Ponadto ustawą z dnia 10
lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, z późn. zm.) wprowadzony został
w ustawie o podatku akcyzowym art. 24c umożliwiający złożenie deklaracji w dowolnym
urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi
(deklaracje będą niezwłocznie przekazywane właściwemu naczelnikowi urzędu celnego). W
związku z tymi przepisami w główce deklaracji: AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN,
AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG oraz AKC-PA zmianie ulega informacja dotycząca miejsca
składania deklaracji. Ponadto, w celu uniknięcia pomyłek przy wypełnianiu pola 6 deklaracji
(w związku z możliwością złożenia deklaracji w dowolnym urzędzie celnym lub urzędzie
skarbowym, który prowadzi centrum obsługi), tytuł części A w ww. deklaracjach: „A.
MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI” został zastąpiony zapisem: „A.
WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI”.

W załączniku nr 6 określającym wzór formularza szczegółowego dla samochodów
osobowych „AKC-4/E PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH”
w części C. Obliczenie Kwot Podatku Akcyzowego Od Samochodów Osobowych dodano
kolumnę: „Podstawa opodatkowania w zł”. W przypadku samochodów osobowych należny
podatek wyliczany jest w oparciu o podstawę opodatkowania określoną w art. 104 ustawy i
stawkę wyrażoną w procencie podstawy opodatkowania. Zmiana ma na celu ułatwienie
prowadzenia czynności sprawdzających i kontroli w zakresie prawidłowości deklarowanego
podatku akcyzowego.
Treść pozostałych załączników do rozporządzenia, stanowiących wzory deklaracji dla
podatku akcyzowego nie ulega zmianie w stosunku do treści obecnie obowiązującego
rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie
przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
Termin wejścia w życie rozporządzenia, zaplanowany na dzień 1 stycznia 2016 r., jest zgodny
z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, będącej nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym.
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn.
zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz §52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979)
tekst projektu z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz
konsultacji publicznych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
(RPL).

