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STANOWISKO BCC  

WS. PODWYŻKI AKCYZY NA WYROBY TYTONIOWE W 2020 R. 

Ze względu na szereg poważnych wątpliwości prawnych, budżetowych oraz 

gospodarczych, firmy z branży tytoniowej zrzeszone w Business Centre Club, 

pragną wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec 10 proc. podwyżki akcyzy na 

wyroby tytoniowe, zawartej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym, który został przyjęty przez Sejm RP 22 listopada br.  

Jednocześnie, działając w duchu kompromisu i odpowiedzialności, BCC 

proponuje przyjęcie kompromisowego rozwiązania, którego celem jest 

doprowadzenie do zwiększenia wpływów budżetowych w stosunku do 

rządowego projektu. Dzięki tej propozycji nie dojdzie do destabilizacji legalnego 

rynku oraz utrzymana zostanie kontrola nad szarą strefą.   

BCC proponuje wprowadzenie następujących zmian do projektu:  

 utrzymanie obecnej (obowiązującej od 10 lat) struktury podatku 

akcyzowego na wyroby tytoniowe, a więc powrót do stawki procentowej 

31,41%, 

 

 podwyższenie stawki kwotowej z obecnie obowiązującego poziomu 

206,76 zł / 1000 sztuk do 221 zł, a więc o 7%, a nie ponad 10% 

proponowane w projekcie, 

 

 nie podwyższanie stawki akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych,  

 

 rozpoczęcie w I kw. 2020 r. rozmów między Ministerstwem Finansów a 

branżą tytoniową nt. dalszej współpracy w walce z szarą strefą oraz 

przewidywalnej polityki akcyzowej w przyszłości, aby uniknąć zaskakujących i 

nadmiernych podwyżek, przy jednoczesnym utrzymaniu rosnących wpływów 

budżetowych z akcyzy tytoniowej.  

 

BCC zwraca się z apelem do wszystkich Senatorów RP o dokładne przeanalizowanie 

poniższych argumentów, które zostały całkowicie pominięte na rządowym etapie prac nad 

projektem. 

Kluczowe argumenty przemawiające przeciwko przyjęciu projektu w obecnym kształcie 

(druk senacki nr 14): 

 

1. Brak konsultacji rządowych i publicznych 

Na poziomie rządowym projekt procedowany był w trybie obiegowym i został przedłożony 

Sejmowi bez jakichkolwiek konsultacji międzyresortowych oraz nie był przedmiotem 

obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów (pismo MF PA1.8100.14.2019). Jednocześnie nie 

podlegał konsultacjom publicznym, co stanowi jawne naruszenie zasad prawidłowej 

legislacji. Brak konsultacji spowodował m.in. brak w uzasadnieniu do projektu kwestii jaki 

regulacja może mieć wpływ na przedsiębiorców. Spowodowało to nawet konieczność 

przyjęcia przez rząd autopoprawki dot. usunięcia ostatniego akapitu uzasadnienia 

projektu (pismo MF PA1.8100.14.2019). Jest to o tyle istotne, iż mówi on  

o wpływie projektowanych przepisów na przedsiębiorców i ich sytuację ekonomiczną.  
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W przypadku przeprowadzenia konsultacji publicznych, Ministerstwo Finansów poznałoby 

argumenty przedstawicieli poszczególnych branż oraz musiałoby się również odnieść do 

faktu wprowadzania ich w błąd przez ponad 7 miesięcy co do planowanej skali podwyżki 

akcyzy. 

 

2. Możliwa niekonstytucyjność terminu wejścia ustawy w życie (1 stycznia 

2020 r.) 

Pragniemy zwrócić również uwagę na opinię przedstawiciela Biura Legislacyjnego Sejmu, 

który, podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych 20 listopada br., powiedział:  

„Projektowany termin wejścia w życie ustawy może kolidować z terminami 

przewidzianymi w Konstytucji dla pozostałych organów, biorących udział w procesie 

legislacyjnym, mianowicie dla Senatu i dla Prezydenta. 

Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się niejednokrotnie, wskazując że określenie dnia 

wejścia w życie ustawy z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 

Konstytucji terminu podjęcia decyzji, co do podpisania ustawy, stanowi wystarczającą 

przesłankę do stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania 

odpowiedniej vacatio legis. 

Trybunał uznał też, że nie można stawiać Prezydenta w sytuacji, w której podpisując 

ustawę niezwłocznie, spowodowałby naruszenie standardowej vacatio legis albo, z kolei, 

korzystając do końca z terminu, który mu przysługuje (21 dni) naruszyłby art. 2 i 

wywodzonej z niego zasady niedziałania prawa wstecz”. 

 

3. Wielokrotne i celowe wprowadzenie przedsiębiorców w błąd 

Skala podwyżki stawek akcyzy na wyroby tytoniowe zawarta w projekcie znacząco 

odbiega od „indeksacji” przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 

2019-2022, Planie Konwergencji przedstawionym Komisji Europejskiej oraz w projekcie 

budżetu państwa na 2020 r. 

Przez wiele miesięcy – od marca do początku listopada br. – przedsiębiorcom 

komunikowana była podwyżka o 3%. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym, bez żadnego uzasadnienia i wytłumaczenia, poziom ten zwiększono do 10%, 

co ma szczególne znaczenie wobec bardzo opóźnionego procesu legislacyjnego. Żaden 

przedsiębiorca w Polsce, szczególnie działający w dynamicznej branży FMCG (czyli „dóbr 

szybkozbywalnych”) nie powinien być zaskakiwany „na ostatnią chwilę” propozycjami o 

tak znaczącym charakterze.  

Finalna decyzja ws. projektu będzie podjęta bowiem w trakcie trwającego już procesu 

produkcyjnego na 2020 rok. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość odpowiedniego 

skalkulowania obciążeń podatkowych i podjęcia decyzji biznesowych przez 

poszczególnych producentów. Nagła zmiana, z jaką mamy obecnie do czynienia, może 

narazić producentów na niepowetowane straty, co w połączeniu z możliwym negatywnym 

oddziaływaniem na wpływy budżetu państwa z tytułu akcyzy, powinno stanowić główny 

argument dla ponownego przeanalizowania propozycji rządowej. 

Odnosi się to nie tylko do nadmiernej skali podwyżki, ale również do niezapowiedzianej i 

nieuargumentowanej zmiany struktury akcyzy na wyroby tytoniowe. Zmiana ta, 

szczególnie wprowadzona w ramach tak nieprzewidywalnego procesu legislacyjnego, 

może zaburzyć sytuację konkurencyjną poprzez nierównomiernie negatywny wpływ na 

różne segmenty rynku papierosów i działających na  nich przedsiębiorców.  
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W naszej opinii, projekt ustawy jest obecnie procedowany nie tylko niezgodnie z 

obowiązującą ścieżką legislacyjną w Polsce, ale również z naruszeniem wszelkich zasad 

Konstytucji Biznesu, która ma regulować dobrą współpracę organów państwowych oraz 

przedstawicieli przedsiębiorstw. 

 

4. Wzrost szarej strefy i destabilizacja rynku legalnego oraz wpływów 

budżetowych 

Drastycznie wysoka, 10-procentowa podwyżka akcyzy, odbije się bardzo negatywnie na 

legalnym rynku wyrobów tytoniowych w Polsce. Jesteśmy absolutnie przekonani, że jej 

skutkiem będzie ponowny intensywny rozwój szarej strefy, którą ogromnym wysiłkiem 

służb państwowych udało się w ostatnich latach znacząco ograniczyć (do 9,4 proc. z 19 

proc. w 2015 r.). 

Projekt stanowi nieuzasadniony powrót do polityki akcyzowej z lat 2010-2014, gdy 

wysokie i skokowe podwyżki podatku akcyzowego doprowadziły do destabilizacji 

legalnego rynku, spadku wpływów budżetowych i ogromnego wzrostu szarej strefy.  

Podwyżki podobnej skali (lecz wciąż mniejsze ze względu na nienaruszanie stawki 

procentowej) skutkowały m.in.: 

 2013 r. – podwyżka stawki kwotowej o 9,96%: spadek wpływów budżetu państwa  

o 2% do 18,2 mld zł, 

 2014 r. – podwyżka stawki kwotowej o 9,98%: spadek wpływów budżetu państwa  

o 1,54% do 17,9 mld zł. 

Skutki bardziej racjonalnej polityki akcyzowej obserwowaliśmy za to w ubiegłych czterech 

latach, kiedy dzięki „zamrożeniu” podwyżek stawek akcyzy oraz wytężonym wysiłkom w 

walce z szarą strefą, wpływy budżetu państwa z tytułu akcyzy tytoniowej wzrosły z 17,8 

mld zł w 2015 r. do rekordowych 19,8 mld zł w 2018 r.! 

W kończącym się 2019 roku osiągną one kolejny raz rekordowy poziom, zapewne 

przekraczając 20,5 mld zł. Tylko w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. były one wyższe 

od analogicznego okresu 2018 r. o ponad 728 mln złotych! 

Zaburzanie tak dobrze funkcjonującego rynku, z punktu widzenia interesów budżetu 

państwa, jest nieodpowiedzialne, szczególnie, że rząd nie wziął pod uwagę innych 

kluczowych czynników rynkowych. 

 

5. Turbulencje na rynku legalnym po wprowadzeniu zakazu sprzedaży 

papierosów mentolowych 

20 maja 2020 r., zgodnie z prawodawstwem polskim i unijnym, wejdzie w życie zakaz 

sprzedaży papierosów mentolowych, które stanowią niemal 30% krajowego rynku. Ten 

argument nie został przeanalizowany przez rząd w uzasadnieniu do projektu, ani w 

trakcie prac sejmowych.  

Należy pamiętać, że papierosy mentolowe będą wciąż dostępne w pozaunijnych krajach 

za wschodnią granicą Polski, czyli w krajach, które stanowią główne źródło przemycanych 

do Polski papierosów. 
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Zdaniem BCC, połączenie drastycznej podwyżki akcyzy i jednoczesnej eliminacji wyrobów 

mentolowych, doprowadzi do dodatkowych perturbacji całego rynku wyrobów 

tytoniowych, co z pewnością odbije się negatywnie na wpływach do budżetu państwa. 

 

6. Załamanie rynku płynów do papierosów elektronicznych  

Żadne z państw europejskich, które wprowadziło podatek akcyzowy na płyny do 

papierosów elektronicznych nie osiągnęło zamierzonych wpływów do budżetu. Nadmierne 

obciążenie i wzrost ceny płynów spowoduje przesunięcie znacznej części obrotu do szarej 

strefy i uniemożliwi kontrolę oraz monitoring tego rynku. Pokazuje to przykład m.in. 

Włoch, gdzie udało się zebrać 3,5 mln z zakładanych 85 mln euro. Na Węgrzech około 

80% rynku płynów nikotynowych znalazło się w szarej strefie. Po tych doświadczeniach, 

oba państwa zdecydowały się na znaczącą obniżkę stawki akcyzy. Obecnie również 

Estonia, gdzie po wprowadzeniu akcyzy nielegalny rynek szacowany jest nawet na 80%, 

rozpoczęła pracę nad rewizją stawki podatku akcyzowego. 

 

7. Wzrost inflacji w 2020 r. 

Należy podkreślić, iż w uzasadnieniu do projektu nie został absolutnie wzięty pod uwagę 

wpływ podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz alkoholowe na wzrost inflacji w 2020 r.  

Wobec istniejącej już presji inflacyjnej, skokowe podwyższanie o 10% akcyzy na te 

kategorie produktów (stanowiących czwartą, najważniejszą kategorię w tzw. koszyku 

inflacyjnym GUS) w oczywisty sposób wpłynie na kolejny, znaczący wzrost cen, a co za 

tym idzie – może przyspieszyć wystąpienie kryzysu inflacyjnego w Polsce. 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. argumenty, BCC zwraca się z prośba do Senatorów RP  

o ponowne, szczegółowe przeanalizowanie zapisów projektu.   

Branża tytoniowa, która przynosi budżetowi państwa niemal 25 miliardów 

złotych wpływów podatkowych rocznie oraz tworzy kilkaset tysięcy miejsc 

pracy, nie akceptuje stylu prac nad projektem i jego meritum. 

Business Centre Club zwraca uwagę, że brak komunikacji tak istotnych zmian absolutnie 

nie gwarantuje przewidywalności procesu stanowienia prawa, co dla przedsiębiorców jest 

kluczowe przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz inwestycyjnych.  

Jednocześnie, zwracamy uwagę, iż argumenty zdrowotne szeroko podnoszone przez 

przedstawicieli Ministerstwa Finansów podczas etapu dyskusji sejmowej, w ogóle nie 

znajdują się w uzasadnieniu do projektu.  

Z tego powodu używanie ich post factum, w celu przekonania parlamentarzystów do 

przyjęcia nadmiernej i nieprzemyślanej propozycji, ma tak naprawdę służyć ukryciu 

prawdziwego celu projektu, jakim jest zwiększenie wpływów budżetowych w 2020 r. 

Z szacunków naszych ekspertów wynika jednak, że możliwe turbulencje na rynku 

legalnym nie doprowadzą do osiągnięcia przez rząd – zakładanego w  dokumencie „Oceny 

Skutków Regulacji” – celu budżetowego. Wpływy budżetowe mogą znowu zacząć spadać, 

gdyż ryzyko wzrostu szarej strefy i występowanie dalszych zakłóceń na rynku legalnym, 

znacząco wzrośnie. 

 


