
UZASADNIENIE 

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami akcyzy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 

122 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 

z późn. zm.) do określenia szczegółowych sposobów nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla 

danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe. 

Niniejszy projekt ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 

2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1753) polegającą na określeniu sposobu oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich 

w puszkach banderolami o wymiarach 50x16 mm. 

Dotychczasowe rozporządzenie określało sposób oznaczania tych puszek banderolami 

legalizacyjnymi i podatkowymi o wymiarach 45x21 mm na ich wieczkach.  

Wychodząc naprzeciw postulatom branży winiarskiej, Minister Finansów podjął decyzję 

o określeniu sposobu oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach, tzw. prostokątnymi 

banderolami legalizacyjnymi i podatkowymi o wymiarach 50x16 mm, do nanoszenia których 

są przystosowane zautomatyzowane linie produkcyjne. 

W celu zachowania jednolitości przepisów w zakresie nanoszenia banderol 45x21 mm 

na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich w puszkach, zmieniono również 

terminologię w przypadku wyrobów spirytusowych mimo, że przepisy w zakresie powyższych 

wyrobów pozostają bez zmian. 

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przedmiotowy projekt nie zawiera przepisów 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. poz. 2039, z późn. zm.), 

w związku, z czym nie podlega notyfikacji.  

Zawarte w projekcie regulacje mają pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców umożliwi podmiotom oznaczane wyrobów 

na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co przyczyni się do ułatwienia prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawiania organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

W szczególności, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. 

w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym 

w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. WE L 189 z 03.07.1998, str. 42 – Dz. Urz. 

UE Polskie Wydanie Specjalne rozdz. 1, t. 1, str. 446), projekt rozporządzenia nie podlega 

konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. 

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) w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 



z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), 

projekt rozporządzenia 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. 

Stosownie do przepisów art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa projekt został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów. 


