Warszawa, 13 grudnia 2017 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
(druk nr 689)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Celem ustawy jest opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów

elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Produkty te nie są tożsame z produktami
zdefiniowanymi w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Na potrzeby podatku akcyzowego płynem do
papierosów jest również roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach
elektronicznych nie zawierający nikotyny. Wyrobem nowatorskim są mieszaniny zawierające
tytoń lub susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez ich spalania.
Podstawą opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych będzie jego ilość
wyrażona w mililitrach a stawka akcyzy na taki płyn będzie wynosiła 0,5 zł za każdy mililitr.
W przypadku wyrobów nowatorskich podstawą opodatkowania będzie ich ilość wyrażona
w kilogramach a stawka akcyzy wyniesie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej
ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
Na podatnikach będzie ciążył obowiązek oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. Ustawa
zawiera także zwolnienia dla osób przewożących wyroby akcyzowe w bagażu osobistym lub
otrzymujących je w przesyłkach z państwa trzeciego, wykorzystujących je wyłącznie na
potrzeby własne lub rodziny.
Faktyczne opodatkowanie wyrobów akcyzowych, o których mowa wyżej, nastąpi
dopiero od 1 stycznia 2019 r., ponieważ do 31 grudnia 2018 r. będzie obowiązywała zerowa
stawka podatku.
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II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa powstała na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów 25

października 2017 r. W wyniku procesu legislacyjnego przyjęto poprawki redakcyjne oraz
doprecyzowujące niektóre przepisy. Zmianie uległy także przepisy przejściowe.

III.

Uwagi szczegółowe
1) art. 1 w lit. b w pkt 34 i 35 – przepisy te zawierają definicje papierosów

elektronicznych oraz płynu do papierosów elektronicznych. Obie definicje wzajemnie się
objaśniają poprzez wzajemne odesłania. Zabieg ten jest zbędny ponieważ już definiendum
zawarte w pkt 35 „płyn do papierosów elektronicznych” zawiera objaśnienie do czego jest
wykorzystywany roztwór, o którym mowa w definiensie.
Propozycja poprawki:
– w art. 1 w pkt 1 w lit. b pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„35) płyn do papierosów elektronicznych  roztwór zarówno z nikotyną, jak i bez
nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę;”;

2) art. 2 – na podstawie tego przepisu do 31 grudnia 2018 r. stawka akcyzy m.in. na
wyroby nowatorskie będzie wynosiła 0%. Cała ustawa wejdzie w życie już po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia. Od dnia wejścia w życie ustawy na producencie, importerze lub
podmiocie

dokonującym

nabycia

wewnątrzwspólnotowego

wyrobów

nowatorskich,

przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, będzie ciążył obowiązek wydrukowania na
opakowaniu jednostkowym informacji o ilości tych wyrobów wyrażonej w gramach. Zgodnie
z ust. 8, dodawanego art. 99c, do opakowań jednostkowych nieoznaczonych w sposób taki
sposób będzie się stosowało podwyższoną stawkę akcyzy, określoną w ust. 5 tego artykułu.
Powstaje sytuacja, w której już po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy importerzy będą
zaskoczeni obowiązkiem oznaczania wyrobów ilościowo, a jak nie spełnią tego warunku będą
płacić akcyzę w podwyższonej stawce. Pozostali podatnicy, nawet jeżeli nie spełnią wymogu
oznaczania ilościowego wyrobu nowatorskiego, ze względu na treść ust. 9 art. 99c, w
związku z art. 2, w roku 2018 nie będą płacili akcyzy w ogóle.
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Propozycja poprawki, która pozwoli na stosowanie zerowej stawki akcyzy w 2018 r.
przez wszystkich podatników:
– w art. 2 wyrazy „art. 99c ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 99c ust. 4 i 5”;
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