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Dotyczy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – druk senacki nr 14 
 

W związku z przekazaniem do Senatu w dniu 22 listopada br. ustawy o zmianie ustawy  
o podatku akcyzowym (druk senacki nr 14) w imieniu Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w 
Krakowie pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie wobec przewidzianych w ustawie tak 
drastycznych oraz niczym nieuzasadnionych zmian w podatku akcyzowym na wyroby tytoniowe. 
Przewidziane ustawą rozwiązania w oczywisty sposób odbiegają od zapowiedzi Rządu w 
zakresie podwyżki podatku akcyzowego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu br. Planie 
Finansowym Państwa na lata 2019-2022. W kontekście tych zmian przewidzianych w ww. Planie 
podwyżka jest trzykrotnie wyższa. 

Tak duża podwyżka podatku akcyzowego będzie skutkować znacznym wzrostem szarej strefy w 
obrocie wyrobami tytoniowymi, w konsekwencji zwiększeniem tzw. przestępczości 
zorganizowanej oraz ograniczeniem dochodów budżetowych z tego podatku. Podwyższenie 
części kwotowej i procentowej akcyzy na papierosy doprowadzić może do konieczności 
konkurowania przez producentów ceną papierosów. Oznaczać to będzie ograniczanie kosztów 
produkcji, w tym wydatków na surowiec tytoniowy pochodzący od polskich plantatorów tytoniu. 
Realne staje się także ryzyko zwiększenia importu niskiej jakości tytoniu z zagranicy. Mając to na 
uwadze apelujemy o ograniczenie podwyżki części kwotowej akcyzy i odstąpienie od zmiany 
struktury akcyzy, czyli od podwyżki części procentowej. 

Ponadto, szczególnie niepokojące w kontekście przyszłości polskiego rynku producentów tytoniu 
są projektowane zmiany w zakresie opodatkowania nowatorskich wyrobów tytoniowych. 
Nowatorskie wyroby tytoniowe, jak sama nazwa wskazuje, zawierają w swoim składzie tytoń, a do 
tego stanowią znacznie mniej szkodliwy substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Z 
pewnością wyroby nowatorskie będą kształtować przyszłość branży tytoniowej, a tym samym 
plantatorów tytoniu. Biorąc pod uwagę ogólnoświatowy trend zmniejszania się ilości palaczy i tym 
samym zapotrzebowania na tytoń, rozwój tej nowej kategorii zabezpieczy popyt na krajowy 
surowiec tytoniowy. Dlatego tak ważne są właściwe regulacje podatkowe dla tych wyrobów, 
uwzględniające potrzebę rozwoju nowej kategorii oraz ich mniejszą szkodliwość dla 
użytkowników. 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż do 1 lipca 2020 r. wyroby nowatorskie opodatkowane są 

stawką zerową. Brak jest więc na chwilę obecną jakichkolwiek danych w zakresie funkcjonowania 

tego podatku oraz jego wpływu na rynek tych wyrobów. Jednocześnie z tym dniem wchodzą w 

życie stawki podatku akcyzowego, które na starcie zgodne z projektowaną ustawą zostaną 

podniesione o ok. 10%. Wprowadza się zatem podwyżkę podatku jeszcze zanim ten podatek 

zaczął w rzeczywistości oficjalnie funkcjonować! 
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Z pewnością tak radykalne działanie będzie mieć swoje konsekwencje w podwyżce cen tych 

wyrobów, a tym samym w ich dostępności, szczególnie dla mniej zamożnej części 

społeczeństwa, a co więcej może drastycznie wpłynąć na regres w rozwoju tej kategorii wyrobów 

w Polsce. Jest to o tyle istotne, iż Polska będąca obecnym liderem w produkcji tradycyjnych 

wyrobów tytoniowych w Europie, ma perspektywy przejęcia prowadzenia również w tej kategorii 

produktów. Jako plantatorzy tytoniu jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem sektora 

nowatorskich wyrobów tytoniowych w Polsce, w kontekście możliwości zbytu polskiego surowca 

tytoniowego. Niewykorzystanie potencjału tych wyrobów, zawierających tytoń będzie stratą dla 

polskiego rynku, w tym również dla nas plantatorów tytoniu.  

 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z Prośbą o wsparcie naszych postulatów w zakresie 

obniżenia podwyżki stawek podatkowych na „tradycyjne” wyroby tytoniowe oraz niewprowadzania 

podwyżki opodatkowania nowatorskich wyrobów tytoniowych. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Z up. Prezesa Zarządu Leszka Kwiatkowskiego 

 

 
 

 


