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Pani
Jolanta Rusiniak
Prezes
Rządowego Centrum Legislacji

Szanowna Pani Minister,

w odpowiedzi na pismo z 25 kwietnia 2019 r., w którym zgłoszono uwagi do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przedstawiam poniższe stanowisko.
Ad. 1. Uwaga uwzględniona – dokonano korekty ust. 3 i 5 w brzmieniu:

„3. Deklaracje, o których mowa w ust. 2, składa się do urzędu skarbowego, przy pomocy 
którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy na podstawie ust. 1a 
dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”

„5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym 
stosownie do ust. 2 upłynął termin na złożenie zbiorczej deklaracji miesięcznej, na rachunek 
urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy na podstawie ust. 1a dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1.”

Uwzględnienie uwagi nastąpiło zgodnie z opinią Rady Legislacyjnej z 24 czerwca 2019 r.

Ad. 2.

Uwaga przyjęta do wiadomości.

Ad. 3 

Uwaga uwzględniona. Uwzględniając opinie Rady Legislacyjnej skorygowano przepis 
przejściowy, nadając mu brzmienie:

„Art. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, do spraw związanych z opłatą, o której mowa w art. 132 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do której termin na jej wniesienie przewidziany 

w art. 132 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się od dnia jej wejścia w życie przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i 2 ustawy 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Czynności podmiotu, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 

dokonane w związku z opłatą przewidzianą w tym przepisie w sposób zgodny z przepisami 

dotychczasowymi pozostają w mocy. W szczególności podmiot, o którym 
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mowa w art. 132 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy wniósł opłatę określoną w art. 132 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 na wyodrębniony 

rachunek przewidziany w tym przepisie nie może zostać zobowiązany do ponownego wniesienia 

tej opłaty lub przeniesienia kwoty wniesionej opłaty na rachunek urzędu skarbowego, o którym 

mowa w art. 132 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

Z poważaniem

Witold Bańka
minister
/ – podpisany cyfrowo/
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