Warszawa, dnia 03 lutego 2021 r.
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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Pana Roberta Dowhana podczas
19 posiedzenia Senatu RP 17 grudnia 2020 r., w którym Pan Senator zwrócił się
o udzielenie informacji kiedy zostanie zniesiony podatek akcyzowy na samochody z silnikiem
o pojemności powyżej 2000 cm3 i czy są takie plany w Ministerstwie Finansów, uprzejmie
informuję.
Wszystkie działania dotyczące zmian stawek podatkowych muszą być podejmowane z należytą
ostrożnością, szczególnie w sytuacji obecnej epidemii.
Dlatego Ministerstwo Finansów nie planuje w chwili obecnej zniesienia podatku akcyzowego na
samochody z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3. Niemniej jednak chciałbym podkreślić,
iż resort pozostaje otwarty na postulaty branży i na dyskusję dotyczącą docelowego kształtu
matrycy stawek akcyzy od samochodów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem takich
czynników jak pojemność silnika pojazdu, jego przyjazność dla środowiska (uwzględnienie normy
emisji spalin) oraz kierunki kształtowania się preferencji konsumentów.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że regulacje w zakresie podatku akcyzowego już teraz
realizują politykę ochrony środowiska, gdyż preferencją podatkową w akcyzie objęte są pojazdy
hybrydowe, zarówno te, w których energia elektryczna jest akumulowana z zewnętrznego źródła
zasilania (tzw. hybrydy „plug-in”), jak i te, które nie są zasilane energią z zewnątrz. Dla tej
kategorii pojazdów od 1 stycznia 2020 r. obniżono o połowę dotychczasowe stawki akcyzy
i w konsekwencji dla samochodów osobowych hybrydowych zasilanych i niezasilanych energią
z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3
obowiązuje stawka 9,3%. Natomiast samochody osobowe elektryczne i pojazdy napędzane
wodorem zwolnione są całkowicie od akcyzy.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej
Jan Sarnowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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