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16 marca 2023 r. 

Źródło:  

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z 
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Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z brakiem w obecnych przepisach rozporządzenia 

określenia sposobu oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach, banderolami o wymiarach 50x16 mm (tzw. 

banderolami prostokątnymi). Obecne przepisy określają tylko sposób oznaczania banderolami o wymiarze 45x21 mm na 

wieczkach puszek, a nie ma takiego określonego sposobu oznaczania na ściankach puszek Wprowadzenie ww. 

rozwiązania umożliwi producentom i importerom wyrobów winiarskich oznaczanie na zautomatyzowanej linii 

produkcyjnej, co przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia zakłada określenie sposobu oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w puszkach, 

banderolami o wymiarach 50x16 mm (tzw. banderolami prostokątnymi), przez umożliwienie ich nanoszenia na ściance 

puszki, zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty obowiązane do 

oznaczania znakami 

akcyzy wyrobów 

winiarskich  

570 Zefir2 Oddziaływanie na podmioty 

wymienione w kolumnie 

pierwszej, ponieważ będą 

mogły one oznaczać wyroby 

winiarskie w puszkach na 

zautomatyzowanych liniach 

produkcyjnych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Na podstawie 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 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt rozporządzenia jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl).  

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przesłany zostanie w celu zaopiniowania następującym 

podmiotom: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, 

Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, Stowarzyszenie 

Obrony Praw Przedsiębiorców, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Business Centre Club – Związek Pracodawców, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Federacja Przedsiębiorców Polskich, Rada Dialogu Społecznego, Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność”, Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izba 

Handlu, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 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  

Projektowane 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. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetu 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 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedmiotowa regulacja będzie miała pozytywny wpływ na prowadzenie 

działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, którzy produkują, nabywają wewnątrzwspólnotowo lub 

importują wyroby winiarskie w opakowaniach jednostkowych w postaci puszek, 

przez umożliwienie oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy na 

zautomatyzowanej linii produkcyjnej, a w konsekwencji do ułatwienia 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, jak również na osoby niepełnosprawne i osoby starsze. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W ujęciu pieniężnym projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych lub osób starszych, obywateli i gospodarstwa 

domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 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 

 

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 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

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

środowisko naturalne, sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe, demografię, mienie 

państwowe, informatyzację i zdrowie. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Niniejsze projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

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, tym samym nie przewiduje się stosowania 

mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 


