
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje ambitny i oczekiwany program społeczny. Działania te wymagają 

znacznych nakładów finansowych. Oczywiste jest, że jedynie stabilny wzrost dochodów państwa może za-

gwarantować realizację tych projektów. 

I tu niestety pojawia się wątpliwość co do akcyzy, drugiego pod względem wpływów podatku. Z akcyzy 

do kasy państwa trafiło w 2017 r. ok. 750 milionów zł mniej, niż zakładano. To jedyny podatek, który 

w 2017 r. przyniósł budżetowi mniej, niż założono, o 1,1%. W tym czasie np. wpływy z VAT okazały się 

o 10% większe od założeń, a z PIT – o 3,3%. W 2018 r. wpływy były wprawdzie wyższe niż zakładano, ale 

przy wzroście PKB na poziomie 5,1% zaplanowano tylko o 1 miliard zł więcej niż w porównaniu roku 

2017 r. do 2016 r. Pytanie jest takie: dlaczego wpływów z podatku akcyzowego zaplanowano 

o 5 miliardów zł więcej z roku 2016 na 2017 r., a z roku 2017 na 2018 r. – tylko o 1 miliard zł? Z czego wy-

nikał wzrost o 5 miliardów zł, który w większości został wykonany? Skąd taka różnica? I jak to się ma do 

wzrostu zużycia wyrobów akcyzowych, wartości ich obrotu podlegającego opodatkowaniu i wzrostu PKB 

w latach 2017 i 2018? Generalnie podatek akcyzowy rośnie poniżej PKB i nieadekwatnie do wzrostu warto-

ści obrotu i zużycia towarów opodatkowanych tym podatkiem, co oznacza faktyczny regres w poborze tego 

podatku. 

Takie stosunkowo słabe wyniki w przypadku akcyzy wydają się niewspółmierne do wysiłku, jaki fiskus 

wkłada w ściganie przestępstw akcyzowych. W ciągu ostatnich 2 lat wdrożono tzw. pakiet paliwowy, pakiet 

energetyczny, zreformowano służby skarbowe, powołując Krajową Administrację Skarbową. Jednak eksperci 

oceniają, że nadal szara strefa w zakresie obrotu wyrobami tytoniowymi sięga 25%, w przypadku paliw – 12–

19%, a alkoholu – ok. 10%. Już w grudniu 2016 r. na konferencji na Uniwersytecie Warszawskim 

pt. „Podatek akcyzowy – kierunki zmian” prof. Witold Modzelewski wskazywał, że straty Skarbu Państwa 

w podatku akcyzowym ze względu na działalność szarej strefy są rzędu 14–23%. Inni eksperci potwierdzają, 

że jest to kwota rzędu 9–16 miliardów zł rocznie. Podobnie mówią najnowsze dane. Przed kilkoma dniami, 

9 kwietnia na konferencji naukowej w Izbicku koło Opola prof. Witold Modzelewski potwierdził, że rośnie 

zużycie wyrobów akcyzowych i wartość obrotu tymi towarami, co nie przekłada się na adekwatny wzrost 

wpływów z tego podatku. To jest tendencja stała od 2008 r. Na tejże konferencji była mowa także o słabym 

wyniku wpływów z akcyzy za styczeń i luty 2019 r. W stosunku do założeń na cały rok wynoszących 

73 miliardy zł styczeń i luty dały 10 miliardów zł i według prelegentów nie da się tego wytłumaczyć obniżką 

akcyzy za energię. 

Szanowna Pani Minister, czy ten podatek jest dobrze zarządzany, czy może jednak są większe możliwości 

w pozyskiwaniu dodatkowych wpływów z tytułu tego podatku? Czy w trakcie dokonywania reformy KAS 

nie pozostawiono na marginesie kontroli w tym zakresie? Podatek akcyzowy wrócił do urzędów skarbowych 

po 14 latach, ale w zupełnie innym otoczeniu prawnym. Takiej akcyzy pracownicy urzędów skarbowych po 

prostu nie znają. To zupełnie inny podatek niż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wiadomo, że 

urzędy celno-skarbowe od 1 marca 2017 r. wszczęły niewiele kontroli w zakresie tego podatku. Jeszcze mniej 

wydano decyzji pokontrolnych – wynika to jasno ze sprawozdań przesłanych do Ministerstwa Finansów 

w ramach dokumentu „Rekomendacje”. Ostatnio kontrola NIK wykazała, że wskutek całkowitego zmargina-

lizowania systemu ZEFIR 2 i nieprzygotowania systemu do płynnego wejścia w KAS przedawnieniu uległy 

zaległości w dochodach scentralizowanych, w tym z akcyzy. Kontrola dotyczyła scentralizowanego organu 

wierzycielskiego umiejscowionego w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie. 

Warto w związku z tym przyjrzeć się, jak przygotowano KAS do obsługi systemu ZEFIR 2. Pierwsze 

szkolenia w tym zakresie dla nowych użytkowników z urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych 

i izb administracji skarbowej rozpoczęły się dopiero w I kwartale 2019 r. 

O regresie w kontrolach akcyzowych informuje także prasa. Weźmy np. ustalenia dziennikarzy „Dzienni-

ka Gazety Prawnej” przedstawione w artykule „W akcyzie nie ma takiego sukcesu jak w VAT”. 

 



W zakresie walki z szarą strefą w odniesieniu do wyrobów energetycznych środowisko przedsiębiorców 

paliwowych pozytywnie ocenia wprowadzone regulacje prawne, takie jak pakiety energetyczny, transporto-

wy czy paliwowy, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Branża postuluje powiązanie wyników działań 

KAS i Urzędu Regulacji Energetyki z dodatkowym wsparciem finansowym zarówno dla instytucji, jak i kon-

trolujących. Mówi się o tym np. w raporcie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego z marca 

2018 r. 

Szanowna Pani Minister, najwięcej paliwa, jak wynika z raportu, wjeżdża do Polski z Rosji, co powinno 

skutkować zwiększoną liczbą pobranych prób i badań laboratoryjnych wykonanych w jednostkach KAS ob-

sługujących granicę z Rosją. Czy tak jest? Czy wiemy, co wjeżdża i jakiej jest to jakości? Czy stosowana jest 

prawidłowa stawka akcyzy? Jak wytłumaczyć wzrost poboru opłaty paliwowej o 18% w sytuacji, gdy wzrost 

poboru akcyzy wynosi zaledwie 5,3%? W jaki sposób kontrolowana jest infrastruktura paliwowa? Jak poka-

zuje przykład wykorzystywania przez grupy przestępcze maszyn do produkcji papierosów 

w polikwidowanych zakładach, w przypadku paliw infrastruktura niewykorzystywana przez podmioty działa-

jące legalnie i niekontrolowana przez właściwe służby może stać się narzędziem do prowadzenia nielegalnej 

działalności. 

I na koniec: czy istnieje precyzyjna selekcja i ocena ryzyka w zakresie poboru podatku akcyzowego? Czy 

istnieje koordynacja w zakresie wykorzystywania posiadanych instrumentów, np. systemów przemieszczania 

wyrobów akcyzowych EMCS i EMCS PL 2, systemu CELINA oraz ZEFIR 2, które na wzór JPK powinny 

posłużyć do budowania modelów analitycznych? Czy to zostało w zakresie akcyzy zrobione i jest wykorzy-

stywane? Czy to działa? 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


