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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 11 lutego 2022 roku

Sprawa: Odpowiedź na oświadczenie 
senatora Roberta Dowhana 
dotyczące sytuacji rolników, 
producentów, hurtowników i 
detalistów branży
tytoniowej

Znak sprawy: PA1.054.1.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie senatora Roberta Dowhana, znak pisma: BPS/043-35-

1404/22, złożone podczas 35 posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, co następuje.

Polityka akcyzowa państwa jest ważną częścią polityki fiskalnej ale jednocześnie stanowi 

istotne narzędzie regulujące poziom konsumpcji używek mających negatywny wpływ 

na zdrowie społeczeństwa. Pośrednio ma ona przełożenie na możliwość kontrolowania 

szkód zdrowotnych ponoszonych przez społeczeństwo oraz wielkości nakładów 

na działalność profilaktyczną i ich leczenie. Minister Finansów realizuje w tym zakresie 

zadania Rady Ministrów w obszarze polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie 

dostępności cenowej używek, w tym wyrobów tytoniowych i ich substytutów.

Produkcja i obrót wyrobami tytoniowymi zostały zharmonizowane na poziomie Unii 

Europejskiej, co oznacza konieczność dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa 

wspólnotowego. W zakresie wyrobów tytoniowych takim podstawowym aktem jest 

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek 

akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Określa ona m.in. minimalny poziom 
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opodatkowania papierosów, który obecnie wynosi co najmniej 60% średniej ważonej ceny 

detalicznej sprzedaży papierosów (WAP) i nie mniej niż 90 EUR/1000 szt.  dla wszystkich 

papierosów.

Obecnie trwa przegląd ww. dyrektywy, który może przynieść odczuwalną podwyżkę stawek 

minimalnych dla wyrobów tytoniowych oraz wprowadzić stawki minimalne dla substytutów 

wyrobów tytoniowych. Podobnie, jak robią to inne państwa członkowskie UE, również Polska 

przygotowuje się na tę zmianę. Niemniej, na etapie formułowania Konkluzji Polska 

zasygnalizowała istotne kwestie dotyczące konieczności zachowania spójności i stabilności 

rynku, m.in. poprzez rozważne zmiany stawek minimalnych oraz uwzględnienie warunków 

ekonomicznych poszczególnych państw członkowskich (parytety siły nabywczej), jak również 

konieczności zwiększenia nadzoru nad obrotem w zakresie suszu tytoniowego i nowych 

produktów rynkowych. Obie kwestie są nie tylko postulatami rządu, ale również samych 

przedsiębiorców.

Według danych rynkowych w 2021 r. (dane za 10 m-cy 2021 r.) detaliczna cena przeciętnej 

paczki 20 szt. papierosów wynosiła 14,74 zł, z czego VAT i akcyza stanowiły ok. 82% tej ceny. 

W przypadku papierosów droższych te obciążenia podatkowe wynosiły 74-80%.

Należy podkreślić, że chociaż podatki są istotnymi składnikami cenotwórczymi to ceny 

wyrobów tytoniowych są cenami umownymi wyznaczanymi przez producenta, importera lub 

podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów, a nie przez rząd. 

Zatem, to podatnicy realizując określoną strategię rynkową przedsiębiorstwa decydują o ich 

ostatecznym poziomie.

Należy również zauważyć, iż Polska jest jednym z największych producentów wyrobów 

tytoniowych w Europie. Cztery z pięciu wyprodukowanych w kraju papierosów są 

przedmiotem eksportu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, co oznacza, że zarówno VAT jak 

i akcyzę od nich zapłacą podatnicy w państwie dopuszczenia do konsumpcji. Eksport i 

dostawa wewnątrzwspólnotowa tytoniu odgrywają zatem dla przedsiębiorców branży 

tytoniowej działających na terenie kraju bardzo dużą rolę. Obecne przepisy krajowe 

wspierają procedury dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych do krajów trzecich i UE, 

czego najlepszym dowodem są dobre wyniki finansowe branży.
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Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Jan Sarnowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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