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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rezygnacja z informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (8 formularzy: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D,
INF-F, INF-I, INF-J, INF-K). Drobne zmiany w główkach deklaracji: AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKCST/AKC-STn, AKC-WG oraz AKC-PA dotyczące miejsca składania tych deklaracji i związana z tym zmiana tytułu
części A 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.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak tożsamych rozwiązań w państwach członkowskich UE
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku
akcyzowego prowadzący
składy podatkowe

Wielkość
W 2014 r. złożono ok.
13 tys. Informacji o
wyrobach akcyzowych
w składzie
podatkowym

Źródło danych
Wygenerowane z Systemu
ZEFIR

Oddziaływanie
Redukcja obciążeń
administracyjnych.

Podatnicy podatku
akcyzowego

W 2014 r. złożono ok.
86 tys. deklaracji dla
podatku akcyzowego
(z wyłączeniem
informacji o wyrobach
akcyzowych w
składzie podatkowym)

Wygenerowane z Systemu
ZEFIR

Wprowadzenie możliwości
złożenia deklaracji w
dowolnym urzędzie celnym lub
urzędzie skarbowym, który
prowadzi centrum obsługi

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
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.) z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, każdy będzie mógł zgłosić zainteresowanie
pracami nad tym projektem w formie wymaganej ww. ustawą. Informacja o zamieszczeniu projektu rozporządzenia na
stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zostanie przekazana do: Konfederacji Lewiatan,
Business Centre Club, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polskiej Izby Motoryzacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 (projekt Zefir 2). Projekt Zefir 2 jest projektem wieloletnim i nie jest możliwe
wyodrębnienie kwot środków związanych z rozwiązaniami wprowadzanymi niniejszym
projektem.
Proponowane zmiany wiążą się z koniecznością dostosowania systemów informatycznych.
Wydatki związane ze zmianami w zakresie deklaracji akcyzowych przesyłanych do organów
podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały ujęte w projekcie Zefir 2.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu państwa i
skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje,
Wejście w życie regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na
w tym wskazanie
źródeł danych i
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
przyjętych do obliczeń
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
S
nie
dotyczy
zgodności).

S zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
S nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
1 stycznia 2016 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, a tym samym nie przewiduje się stosowania
mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy

