
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ponawiam oświadczenie złożone na 29. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 

2013 r. Odpowiedź na nie w moim odczuciu nie jest wyczerpująca i wymaga wyjaśnienia oraz przedstawienia 

konkretnego rozwiązania. Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających 
do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (jednolity tekst: Dz.U. z 

2011 r., nr 108, poz. 626 ze zm.), polegających na, po pierwsze, wydłużeniu terminu nanoszenia przez pod-

miot obowiązany znaków akcyzowych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby 
tytoniowe do końca stycznia następnego roku po zakończeniu roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi 

wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach (art. 136 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzo-

wym) oraz, po drugie, wydłużeniu terminu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednost-
kowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym do ostatniego dnia 

czerwca następnego roku kalendarzowego (art. 136 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym). 

Co roku, kiedy drożeje akcyza na wybory tytoniowe, producenci i dystrybutorzy wyrobów tytoniowych 

mają dwa miesiące (tj. czas do ostatniego dnia lutego) na rozporządzenie wyrobami tytoniowymi oznaczo-
nymi „starymi” znakami akcyzy. Powoduje to znaczne zamieszanie, szczególnie w sprzedaży detalicznej, 

ponieważ sprzedawcy detaliczni zwracają do hurtowni pojedyncze sztuki, a nie całe opakowania wyrobów 

tytoniowych, a następnie hurtownie zwracają wspomniany towar do producentów. 
Ustawa o podatku akcyzowym umożliwia wprawdzie, przy zachowaniu określonych procedur, nakładanie 

na wyroby tytoniowe znaków akcyzy z oznaczeniem kolejnego roku kalendarzowego przed jego rozpoczę-

ciem, a także przeprowadzenie procedury legalizacji znaków akcyzy po terminie ich ważności. Są to jednak 

działania czasochłonne. Legalizacja znaków akcyzy wiąże się ponadto z koniecznością zrywania folii i po-
nownego oklejania opakowań, które zostały kupione z legalną banderolą. Takie działania powodują zniszcze-

nia i straty materialne. Proces legalizacji znaków akcyzy wymaga też dodatkowo przeprowadzenia inwentury. 

Zmusza się tym samym sprzedawców, w tym tysiące sprzedawców detalicznych w małych sklepach, do 
podejmowania złożonych działań, pomimo że legalnie dokonali oni zakupu wyrobów tytoniowych. Można 

temu zapobiec już na poziomie producentów wyrobów tytoniowych, którzy powinni mieć obowiązek sprze-

daży wyrobów z nową akcyzą po upływie na przykład jednego miesiąca od wprowadzenia zmian. Logicznym 
rozwiązaniem jest wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy oznaczonych datą poprzedniego roku kalen-

darzowego, co samoczynnie umożliwi wyprzedanie legalnie zakupionych wyrobów tytoniowych bez ko-

nieczności przeprowadzania uciążliwej procedury legalizacji znaków akcyzy. 

Należy zwrócić uwagę na to, że podobne obostrzenia nie występują w przypadku wyrobów spirytusowych 
lub winiarskich, zgodnie bowiem z art. 136 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do 

oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany nanieść je na opako-

wania jednostkowe w okresie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania znaków. W tym przypadku ustawodaw-
ca nie obawia się tworzenia nadmiernych zapasów wyrobów alkoholowych. W takim stanie rzeczy opisane 

wyżej działania są konieczne i uzasadnione. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 




