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Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia br., znak: DP-WPL.0210.7.2019, w sprawie 
zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, uprzejmie 
przedstawiam następujące uwagi.

Zakładając, że podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają 
obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację 
miesięczną dotyczącą przedmiotowej opłaty (DRA-1), wydaje się niezbędne wprowadzenie 
składania deklaracji DRA-1 w postaci elektronicznej.

Wątpliwości budzi jednak propozycja brzmienia art. 132 ust. 5 zmienianej ustawy (art. 1 
pkt 4 projektu). Treść przepisu zobowiązuje do przekazywania opłaty stanowiącej przychody 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na rachunek służący do obsługi budżetu państwa 
(gromadzenia dochodów budżetu państwa). Propozycja taka nie może być przyjęta, gdyż opłata, 
o której mowa w tym przepisie, nie jest dochodem budżetu państwa.

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż w OSR w pkt 4 Podmioty na które oddziałuje projekt 
wskazano, że projekt oddziałuje na 380 naczelników urzędów skarbowych, przywołując jako 
źródło danych rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 
terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników 
urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393). Nie ujęto natomiast 20 wyspecjalizowanych 
urzędów skarbowych obsługujących duże podmioty funkcjonujące na rynku gospodarczym, 
o których mowa w rozporządzeniu  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. 
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w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane 
przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2017 r. poz. 437).
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