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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Ministrze,

w uzupełnieniu pisma z dnia 07 maja 2019 r. nr DPP14.021.2.2019, w którym została 
przedstawiona opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
uprzejmie przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia.

Stosownie do projektowanego art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty świadczące usługę będącą reklamą 
napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług wynikającej z tej usługi. Podmioty, które wnoszą tę opłatę, sporządzają zbiorczą 
deklarację miesięczną według określonego wzoru (DRA-1) i przekazują ją w terminie do 20. dnia 
miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia 
faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, na wynagrodzenie lub jego część 
(art. 132 ust. 2 tej ustawy). Wpływy z tytułu tych opłat stanowią przychody Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, o czym stanowi art. 133 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 132 ust. 7 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych do opłaty, o której mowa w 
ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Według natomiast art. 3a 
§ 1 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być 
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, że nie istnieje konieczność dodatkowego uregulowania 
kwestii składania ww. deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ww. projekcie 
ustawy, ponieważ art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej dopuszcza złożenie deklaracji w formie 
elektronicznej.

Dodatkowo wyjaśniam, że aby możliwa była publikacja wzoru ww. deklaracji w CRWDE na 
ePUAP w standardzie umożliwiającym jego składanie przy wykorzystaniu systemu e-Deklaracje, 
konieczna jest zmiana brzmienia art. 132 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
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przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające na przyznaniu uprawnienia do określenia wzoru ww. 
deklaracji dla Ministra Finansów we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki. 

Należy zauważyć, że na mocy art. 16a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, późn. zm.) 
minister właściwy do określenia wzoru formularza ma obowiązek jego publikacji w CRWDE na 
ePUAP oraz udostępnienia usługi umożliwiającej jego złożenie. Pozostawienie delegacji w 
obecnym brzmieniu będzie uniemożliwiało przygotowanie usługi przyjmowania dokumentów w 
oparciu o wzór elektroniczny dla tego formularza w systemie e-Deklaracje, ponieważ na mocy 
porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji tylko Minister Finansów może publikować wzory w 
standardzie charakterystycznym dla systemu e-Deklaracje, znacznie różniącym się od standardu 
przyjętego na ePUAP.

W związku z powyższym proponuje się nadanie art. 132 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi następującego brzmienia: 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej 
dotyczącej opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych, 
biorąc pod uwagę konieczność zebrania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty, o 
której mowa w ust. 1. 

W mojej ocenie brak jest podstaw do kwestionowania takiego rozwiązania w przypadku gdy 
istnieją ku temu merytoryczne przesłanki. 

Ponadto należy wskazać, iż w istniejącym porządku prawnym funkcjonują już rozwiązania, które 
wiodącą rolę przy określaniu wzorów nadają ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych – np. art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 
przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2019r. poz. 471).

Jeżeli powyższe uwarunkowania zostaną przyjęte i odpowiednie zmiany w przepisach prawa 
(ustawa i rozporządzenia) wprowadzone do końca września br., to Ministerstwo Finansów jest w 
stanie wprowadzić obsługę formularza DRA w systemach informatycznych (e-Deklaracje, 
PoltaxPLUS, Poltax2BPLUS) z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Zmiany w ww. systemach Ministerstwa Finansów są wprowadzane przy wykorzystaniu zasobów 
własnych, więc koszty wprowadzenia przedmiotowych zmian związane są wyłącznie z kosztami 
pracy pracowników Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo należy zauważyć, że po ponownie przeprowadzonej analizie nie zgłaszam uwag do 
zaproponowanego brzmienia art. 132 ust. 5 zmienianej ustawy (art. 1pkt 4 projektu), który 
zobowiązuje do przekazywania opłaty stanowiącej przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Jednocześnie zauważam potrzebę doprecyzowania projektowanych w tym względzie przepisów 
w zakresie dodania regulacji zgodnie z którymi, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
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Uczniów pokrywane są również zwroty nadpłat z tytułu przedmiotowej opłaty. Jak również 
proponuję uregulowanie kwestii, że minister właściwy do spraw sportu, na wniosek właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego, przekazuje na rachunek bankowy urzędu skarbowego środki z 
Funduszu niezbędne do realizacji zwrotu nadpłaty, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 
Przedmiotowy zapis jest niezbędny do zachowania przez urzędy skarbowe terminów do zwrotu 
nadpłat określonych w przepisach Ordynacji podatkowej. 

Z upoważnienia 
Ministra Finansów

podsekretarz stanu
Piotr Dziedzic

Podsekretarz Stanu
Piotr Dziedzic

(podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym)
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