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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nowe wzory deklaracji określane są w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku akcyzowych ustawą
z …….. 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz zmianami porządkującymi
i upraszczającymi nie wynikającymi z ww. zmian ustawowych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia określa nowe wersje następujących wzorów deklaracji:
1) AKC-4/AKC-4zo - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (zał. nr 1)
2) AKC-4/H - podatek akcyzowy od energii elektrycznej (zał. nr 2)
3) AKC-WW/AKC-WWn - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (zał. nr 3)
4) AKC-KZ - kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (zał. nr 4).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak danych
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
W 2021 r. złożono
Dane z Systemu Zefir2
Zmiany wprowadzone do ustawy
deklaracji:
spowodowały konieczność
AKC-4/AKC4zo – ok.
określenia nowych wzorów
42 000,
deklaracji.
AKC-KZ – ok. 3000,
AKC-WW – ok
44 400.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych zostanie umieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
Grupa
Podatnicy podatku
akcyzowego

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
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1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
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4
5
6
7
8
9
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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

Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku
do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
Wydatki związane z koniecznością dostosowania nowych wzorów deklaracji do wymogów
elektronizacji zostały ujęte w ramach realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego ZEFIR2
(rozwój Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem).
Rozwój ZEFIR2 jest przedsięwzięciem wieloletnim i wielowątkowym i nie jest możliwe
wyodrębnienie kwot środków przeznaczonych na wprowadzenie nowej wersji formularzy w
tym systemie, zgodnie z niniejszym projektem rozporządzenia.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
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Łącznie (0-10)

Projektowane rozporządzenie może stanowić ułatwienie prowadzenia działalności,
z uwagi na zastosowane uproszczenia w odniesieniu do deklarowania na potrzeby
podatku akcyzowego energii elektrycznej, wyrobów węglowych oraz wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką
podatku akcyzowego.
Projektowane rozporządzenie może stanowić ułatwienie prowadzenia działalności,
z uwagi na zastosowane uproszczenia w odniesieniu do deklarowania na potrzeby
podatku akcyzowego energii elektrycznej, wyrobów węglowych oraz wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką
podatku akcyzowego.
Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rodzinę, obywateli oraz
gospodarstwa domowe, w tym osoby niepełnosprawne i starsze.

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
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Projektowane rozporządzenie może stanowić ułatwienie prowadzenia działalności, z uwagi na zastosowane uproszczenia
w odniesieniu do deklarowania na potrzeby podatku akcyzowego energii elektrycznej, wyrobów węglowych oraz
wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
sądy powszechne, administracyjne
lub wojskowe
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe
inne:

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na techniczny charakter projektu rozporządzenia, co skutkuje tym, iż trudno jest dobrać adekwatne, miarodajne
i mierzalne mierniki, nie przewiduje się ewaluacji efektów oddziaływania projektowanej regulacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

