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Pani 

Elzbieta Witek 

Marszalek Sejmu 

majqc na uwadze opublikowany na stronie Sejmu RP projekt ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 15), w imieniu Krajowej lzby Gospodarczej, 

z zaniepokojeniem przyjmuj~ przedstawione rozwiqzania legislacyjne w zakresie 

zmiany struktury akcyzy oraz drastycznej podwyzki stawki kwotowej w tym 

podatku. 

Juz na poczqtku roku zapowiadano podwyzszenie stawek podatku akcyzowego, 

jednakZe opublikowany projekt proponowanych przez rzqd rozwiqzan radykalnie 

r6zni si~ od tych, przewidywanych w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019 

- 2022, a kt6re dotychczas podlegaty szerokim konsultacjom. 

W szczeg61nosci, zaproponowana zmiana struktury podatku akcyzowego moi:e 

zniweczyc z trudem osiqgni~ty kompromis pomi~dzy potrzebami budi:etowymi 

Skarbu Panstwa a interesami brani:y tytoniowej, kt6ry doprowadzit m.in. do 

ustabilizowania sytuacji na rynku legalnych wyrob6w tytoniowych oraz istotnego 

spadku poziomu szarej strefy, czego konsekwencjq byt systematyczny wzrost 

wptyw6w do budzetu panstwa z tytutu akcyzy do historycznie najwyzszych 

poziom6w. 
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Podwyzszenie sk~adnika procentowego ponownie otworzy bardzo trudnct dyskusjE;! 

na temat struktury podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Obecnie 

funkcjonujqcy poziom tego skfadnika (31,41%) wypracowany zosta~ oko~o dekady 

temu w ramach konsensusu i jest stosowany do dzis. Jego zmiana 

najprawdopodobniej spowoduje negatywne konsekwencje w postaci spadku 

dochod6w budzetowych. Wynika to z faktu, ze wysokosc wpfyw6w podatkowych 

bE;!dzie w WiE;!kszym stopniu uzalezniona od polityki cenowej producent6w. BE;!dzie 

to szczeg61nie odczuwalne dlatego, ze Polska znajdzie si~ w niechlubnej 

mniejszosci kraj6w Unii Europejskiej, w kt6rych stawka procentowa jest najwyzsza. 

Poza riieuzasadnionq zmianq struktury akcyzy zaproponowano takZe drastycznie 

wysokq podwyi:kE;! podatku kwotowego o 1 0%. Zwracam uwagE;! na fakt, ze efekt 

tak wysokich podwyzek w latach 2011 - 2014 doprowadzH do spadku dochod6w 

i wzrostu szarej strefy kosztem legalnego rynku . 

R6wnoczesnie proponowane zmiany bE;!dct miaty wptyw na przyszfq dziatalnosc 

producent6w nowatorskich wyrob6w tytoniowych. Produkowane i dystrybuowane 

przez nich wyroby zostanq opodatkowane z 1 lipca 2020 roku. Jednoczesnie z tym 

samym dniem, zgodne z projektowanq ustawq nastqpi podwyzka tej stawki 

o ok 10%. Jest to precedens- wprowadza siE;! bowiem podwyi:kE;! podatku jeszcze 

zanim ten podatek zaczqt miec wpfyw na cenE;! wyroku na rynku . 

Ponadto nowatorskie wyroby tytoniowe zostanq obciq.Zone podw6jnq podwyi:kq 

podatku akcyzowego, poniewaz ich stawka jest powiqzana ze sredniq cenq 

wazonq tytoniu do palenia (31 ,41% sredniej wazonej detalicznej ceny tytoniu do 

palenia + 141 ,29 zf za 1 kg mieszaniny tytoniu). Przedmiotowy projekt zak~ada 

wzrost stawki zar6wno na tyton, jak i wyroby nowatorskie, a to oznacza, i:e 

w kolejnym roku srednia cena wazona tytoniu do palenia wzrosnie, podwyzszajqc 

podstawE;! opodatkowania nowatorskich wyrob6w tytoniowych. 

BE;!dzie to z pewnosciq miec wpfyw na ceny tych wyrob6w, a jednoczesnie 

dost~pnosc tej kategorii wyrob6w. To z kolei prz~ozy si~ na zachowania 

konsumenckie - mniejszq sk~onnosc konsument6w tradycyjnych wyrob6w 

tytoniowych do wyboru mniej szkodliwej, nowatorskiej formy. Ponadto, z uwagi na 

obecny brak analiz co do wptywu opodatkowania na ten rozwijajqcy siE;! w Polsce 

rynek, trudno jest przewidziec zar6wno poziom wpfyw6w z opodatkowania tych 

wyrob6w, jak i skatE;! zagrozenia dla tego rynku. Z pewnosciq tak duza zmiana 
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regulacyjna nie zach~ci polskich przedsi~biorc6w do wejscia na rynek 

alternatywnych wyrob6w, a jednoczesnie moze odstraszyc obecnych graczy na 

tym polu od dalszych inwestycji. Ponadto, tak dyskryminacyjne podejscie 

podatkowe nie zach~ci palaczy tradycyjnych wyrob6w do si~gni~cia po 

nowoczesnq alternatyw~. z potwierdzonq badaniami ponad 90% mniejszq 

zawartosciq substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Cz~sc panstw graniczqcych z Polskq, w tym Ukraina- z kt6rej pochodzi wi~kszosc 

wyrob6w tytoniowych znajdujqcych si~ w obiegu w szarej strefie - juz teraz ma 

ponad dwukrotnie nii:sze stawki akcyzy na wyroby nowatorskie, niz pierwotnie 

zaplanowane w Polsce. Powoduje to znaczne ryzyko powstania szarej strefy w tym 

segmencie rynku. 

Wierzqc, iz w Polsce utrzymana zostanie dotychczasowa, racjonalna polityka 

akcyzowa, zwracam si~ z apelem o zrewidowanie zaproponowanych rozwiqzan 

w projekcie ustawy oraz uwzgl~dnienie stanowiska oraz postulat6w rynku 

w przedmiocie nieingerowania w struktur~ podatku akcyzowego, roz~ozenia 

podwyzki stawki kwotowej na co najmniej 2 lata, a takZe niepodwyzszania 

opodatkowania wyrob6w nowatorskich. 

Z powataniem, 

Do wiadomosci: 

Henryk Kowalczyk Przewodniczqcy Komisji Finans6w Publicznych 

Szefowie klub6w i k6~ parlamentarnych 

Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


