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l.dz.87/2017 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 
W imieniu Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu zwracam się do Pana Przewodniczącego z 
uprzejmą prośbą o poparcie postulatów naszego związku dotyczących projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym (druk 689). 
 
Ww. projekt ustawy będzie w dniu 14 grudnia przedmiotem prac Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Głównym celem projektu jest uregulowanie rynku płynów do e-papierosów i 
wyrobów nowatorskich oraz objęcie obydwu kategorii tych wyrobów podatkiem akcyzowym. 
 
Wyroby nowatorskie to wyroby zawierające naturalny tytoń, który po przetworzeniu przeznaczony 
jest do podgrzewania do temperatury ok. 280 stopni, w celu inhalacji wydzielanym aerozolem 
zawierającym nikotynę. Wyroby nowatorskie sprzedawane są na rynkach UE i świata w różnych 
postaciach tj. luźnego tytoniu, kapsułek, wałków tytoniu etc. Te ostatnie od kwietnia br. dostępne 
są w sprzedaży w Polsce. E-papierosy dostępne są w Polsce od około 12 lat zaś płyny do e-
papierosów w większości pochodzą z importu.  
 
PZPT z zaniepokojeniem odnotowało, że w dotychczasowych pracach legislacyjnych na poziomie 
rządowym i sejmowym skupiono się wyłącznie na interesie producentów płynów do papierosów 
elektronicznych obniżając na ich wniosek stawkę podatku z 0,70 zł. na 0,50 zł. za 1 ml płynu oraz 
odraczając termin objęcia tych producentów rygorami typowymi dla wyrobów tytoniowych. 
Przedstawiciele branży e-papierosów, mimo uzyskanych odstępstw, w dalszym ciągu postulują 
obniżenie stawki podatku akcyzowego zawyżając dzienne zużycie płynu do e-papierosów 
elektronicznych, a tym samym kwotę podatku – początkowo było to 3 ml dziennie (1,5 zł. podatku 
akcyzowego), potem 5 ml dziennie (2,5 zł. podatku akcyzowego), zaś na ostatnim etapie prac 
sejmowych nawet 10 ml dziennie (5 zł. podatku akcyzowego). Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Finansów, Pan Wiesław Janczyk przeanalizował rynek płynów do e-papierosów i przedstawił na 
Komisji Finansów Publicznych wyliczenia wskazujące na dzienne zużycie płynu do e-papierosów 
na poziomie 3 ml tj. 1,5 zł. podatku akcyzowego (tabele Ministerstwa Finansów w załączeniu). 
Jednocześnie Minister Janczyk wskazał, na podstawie danych uzyskanych od Inspektora ds. 
substancji chemicznych, że w Polsce produkcją płynu do e-papierosów zajmują się maksymalnie 
22 podmioty, zaś 70% rynku należy już obecnie do jednej z firm tytoniowych. 
  
W toku dotychczasowych prac pominięto oczywisty interes kilkudziesięciu tysięcy polskich 
plantatorów i pracowników sektora uprawy tytoniu , dla których rozwój nowej kategorii wyrobów 
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zawierających naturalny tytoń tj. wyrobów nowatorskich może stanowić w przyszłości potężny 
rynek zbytu.  
 
Postulaty PZPT o obniżenie stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie o ok. 30%, tak 
jak uczyniono to na ostatnim etapie prac rządowych w przypadku płynu do e-papierosów, oraz o 
uproszczenie sposobu obliczania stawki, jako niskiej kwoty od 1 kg mieszaniny tytoniu, pozostały 
bez odpowiedzi. 
 
Jako plantatorzy tytoniu jesteśmy zainteresowani dynamicznym rozwojem sektora nowatorskich 
wyrobów tytoniowych w Polsce, tym bardziej, że badania naukowe, w tym te przeprowadzone 
przez Polską Akademię Nauk wskazują na znaczną redukcję szkodliwości dla zdrowia tych 
produktów w porównaniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. 
  
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o 
wsparcie naszych postulatów podczas prac w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.  
  

 
 

Z wyrazami szacunku, 

  

Podpisano z up. Prezesa Zarządu PZPT Tadeusza Czyża  

 

 

 


