
Szanowni Panowie Senatorowie. Pozwalam sobie sformułować, o ile nie jest już za późno, pewne uwagi do 

projektu ustawy o zmianie kwot podatku akcyzowego oraz sposobu jego wyznaczania. Na wstępie chciałbym 

zaznaczyć, że pomysł ustalenia stałych stawek kwotowych uważamy za słuszny. Jesteśmy przedsiębiorcą 

działającym w branży motoryzacyjnej od 2003 roku. Posiadamy ogromne doświadczenie w dziedzinie 

samochodów dostawczych w kraju jak i w Europie. Doskonale znamy specyfikę rynku, branży motoryzacyjnej i 

transportowej. Zajmujemy się sprzedażą Pojazdów dostawczych, ale również zabudowami specjalistycznymi na 

ich bazie. Charakter działalności naszej firmy, oraz wielu nam podobnych, polega na kupowaniu nowych lub 

prawie nowych samochodów i wykonywanie zabudów typu: chłodnia, brygadówka, camper itd. Naszymi 

nabywcami są klienci krajowi i zagraniczni. W ostatnich latach polskie firmy motoryzacyjne bardzo mocno i 

prężnie zaczęły eksportować samochody do krajów Unii i poza nią. Niepokojący jest dla nas fakt, że 

opodatkowane akcyzą mają zostać również pojazdy dostawcze i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5t. Widzimy, 

że nie będzie to problem tylko nasz ale i wielu firm z branży oraz spoza niej. Podatek akcyzowy od nowych 

Pojazdów ma wynieść 9000 zł lub 14000 zł dla pojazdów dostawczych o pojemności silnika od 2000cm
3
 do 

3000cm
3
 i będzie to de facto kwota o jaką importerzy będą zmuszeni podnieść ceny. Tak drastyczna podwyżka 

praktycznie wyeliminuje z rynku firmy, które zajmują się zabudowami pojazdów i dalszą odsprzedażą ich, głównie 

do Unii, ze względu na małą konkurencyjność cenową. Klientów z Holandii czy Niemiec nie interesuje pojazd typu 

chłodnia z silnikiem poniżej 2000cm
3
. Zmiana ta dotknie również małe i średnie firmy transportowe zajmujące się 

lekkim transportem międzynarodowym i krajowym: firmy kurierskie, transportowe, przewozy na potrzeby własne. 

Nie ma się co oszukiwać, że zaczną kupować auta o pojemności silnika poniżej 2000cm
3
, bo nikt kto się zna na 

transporcie nie wyśle auta z przyczepą do Włoch lub Anglii z małym silnikiem. Pojazd z ładunkiem 1400 kg z 

małym silnikiem zużyje więcej paliwa i wyemituje więcej szkodliwych substancji do atmosfery niż ten z większym 

silnikiem wysokoprężnym. Firmy transportowe prowadzą działalność na limicie opłacalności ze względu na dużą 

konkurencję zwłaszcza firm bułgarskich czy rumuńskich. Większy wydatek na zakup pojazdu rzędu 9000 zł – 

14000 zł wymusi podniesienie stawek transportowych polskich przewoźników i tym samym wyeliminuje ich z 

transportu europejskiego. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że istotą zmian w ustawie o podatku akcyzowy jest jego 

uproszczenie i wyeliminowanie nadużyć w postaci klasyfikowania aut osobowych jako ciężarowe, dlatego nie jest 

Państwa celem tworzenia nowych definicji rodzaju pojazdów. Jednak aby stworzyć możliwość dalszego rozwoju 

firm, które są zmuszone inwestować w zakup pojazdów dostawczych z silnikami powyżej 2000cm
3
 przy 

minimalnych zmianach do projektu ustawy wystarczy zachować zapis aby podatkowi podlegały pojazdy o masie 

całkowitej poniżej 3,5t (nie równej). Oczywiście powszechnie wiadomo, że tak wysokiej masy całkowitej nie ma 

żaden samochód, który nie jest typowo pojazdem ciężarowym więc nie będzie możliwości nadużywania 

przepisów, a jednocześnie uchronicie Państwo przed likwidacją lub przenoszeniem się firm transportowych poza 

granice kraju. Musicie Państwo pamiętać, że pojazdów dostawczych nie kupujemy dla przyjemności tylko jest to 

inwestycja w celu osiągnięcia rozwoju i zysku w firmie. Nikt bez potrzeby nie zakupi auta z większym silnikiem 

tylko po to, żeby kierowcy udostępnić auto z większą mocą. Chcą Państwo zniechęcić przedsiębiorców do 

rejestrowania aut luksusowych w np. w Czechach lecz musimy pamiętać, że mają oni w firmach jeden dwa 

samochody tego typu natomiast aut dostawczych zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu. Należy sobie zadać 

pytanie czy w takich przypadkach prędzej nie przeniosą oni swoich taborów do np. Czech gdzie od kilkunastu 

samochodów zapłacą po 14000 zł mniej niż w naszym kraju. Z poważaniem PG TS. 


