
PROPOZYCJA POPRAWEK DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU 
AKCYZOWYM (DRUK SENACKI NR 14) 

W związku z prośbą wyrażoną przez Przewodniczącego p. Kazimierza Kleinę podczas posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w dniu 3 grudnia 2019, przesyłamy w imieniu British American 
Tobacco propozycję poprawek do ww. Projektu ws. podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe w 2020 r.  

Proponujemy zmianę niniejszego fragmentu projektu: „U S T AWA z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. Ust 9: „w art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  
4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.  
5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby 
nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia.” 

Brzmienie obecnego projektu traktuje wyroby nowatorskie bardzo preferencyjnie - akcyza od paczki 20 
wkładów tytoniowych do podgrzewania ma być 5 razy niższa niż akcyza od paczki 20 papierosów. 
Proponujemy aby opodatkowanie dla wyrobów nowatorskich (czyli wkładów tytoniowych do 
podgrzewania) wzrosło do poziomu ok. 60% akcyzy od papierosów tradycyjnych na paczkę. Wówczas 
stawka powinna wynieść 920 zł / kg tytoniu użytego w nowatorskich wyrobach, bo 920 zł / kg * 6 gram 
tytoniu w paczce = 5,52 zł / paczkę 20 wkładów tytoniowych. Będzie to nadal znacznie mniej niż akcyza na 
paczkę papierosów tradycyjnych która będzie wynosić co najmniej 9,2 zł.   

Proponowane brzmienie:  
„U S T AWA z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. Ust 9: „w 
art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  
4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 920 zł za każdy kilogram.  
5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby 
nowatorskie wynosi dwukrotność stawki, o której mowa w ust. 4.”  

Powyższa zmiana pozwoli wygenerować dodatkowe wpływy w wysokości co najmniej 110 mln zł 
(przy konserwatywnym założeniu że wolumen wkładów do podgrzewania pozostanie na poziome z 2019 – 
w rzeczywistości ten wolumen szybko rośnie).  

To z kolei pozwala na zmniejszenie skali podwyżki na papierosy tradycyjne, bo tam jak pokazują 
dotychczasowe doświadczenia, ryzyko rozwoju szarej strefy jest największe. Proponuje się podwyżkę stawki 
kwotowej o 9% zamiast 10% i utrzymanie stawki procentowej na dotychczasowym poziomie. W odniesieniu 
do OSR i szacowanego tam wzrostu cen wywołanego obecną wersją projektu o ponad 1 zł na paczkę – 
należy zwrócić uwagę że podwyżka przekraczająca 1 zł może stanowić istotny bodziec do poszukiwania 
tańszych wyrobów w szarej strefie. Dzięki propozycji poniżej, wzrost ceny paczki papierosów wywołany 
wzrostem akcyzy nie powinien przekroczyć 1 zł.   

Wówczas, zapis obecnej wersji projektu: „U S T AWA z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym Art. 1. Ust 6: „w Art. 99, a) 1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 228,10 zł za każde 1000 
sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej” 

Proponujemy zastąpić brzmieniem: 
„U S T AWA z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. Ust 6: „w 
Art. 99, a) 1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 225,37 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 
maksymalnej ceny detalicznej” 
 



 
Dodatkowo wnosimy o zmianę brzmienia art. 1 punkt 8 dotyczącego opodatkowania płynów do 
papierosów elektronicznych.  

Art. 1 punkt 8 otrzymuje brzmienie   
„W art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,1 zł za każdy mililitr.” 
 

Papierosy elektroniczne, ze względu na charakter produktu i powszechną dostępność składników służących 
do produkcji płynów do papierosów elektronicznych narażone są powstanie szarej strefy. Doświadczenia 
innych państw europejskich wskazują, że zbyt wysoka akcyza prowadzi do załamania legalnego rynku. 
Węgry oraz  Włochy, gdzie po wprowadzeniu podatku nielegalny handel szacowany jest nawet na 80%, 
zdecydowały się na znaczą redukcję stawki.   

 

 


