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Sz.P. Kazimierz Kleina 
Przewodniczący Komisji 
Finansów i Budżetu Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Szanowny Panie Przewodniczący,   
 
 
Dotyczy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Druk senacki nr 14) 
 
Stanowisko przedsiębiorców- producentów i sprzedawców płynów do 
papierosów elektronicznych 
 
W imieniu małych i średnich polskich przedsiębiorców zajmujących się produkcją i 
sprzedażą płynów do papierosów elektronicznych zdecydowanie protestujemy 
przeciwko proponowanemu przez Sejm RP podwyższaniu opodatkowania płynów do 
papierosów elektronicznych z 500 zł/l (0,5 zł/ml) na 550 zł/l (0,55zł/ml) to jest o 10%, 
to jest jeszcze przed tym zanim podatek zaczął funkcjonować na rynku co ma nastąpić 
od 1 lipca 2020 r.  
 
Podatek akcyzowy na płyny do papierosów elektronicznych jest podatkiem nowym, 
który dotknie bardzo mocno małych i średnich polskich przedsiębiorców (MŚP). MŚP 
ma prawie 70% udział w polskim rynku i eksportuje obecnie duże ilości płynów do 
innych państw UE. Jako MŚP ponosimy bardzo wysokie koszty przygotowania 
składów podatkowych i wniesienia zabezpieczeń akcyzowych.  
 
Wprowadzenie tak wysokiego podatku na płyny do papierosów elektronicznych będzie 
stanowiło ponad 100% wzrost ceny płynu dla konsumentów (10 ml płynu z 5 zł 
wzrośnie na ponad 10 zł), to skutkować będzie wyeliminowaniem z rynku legalnie 
działających przedsiębiorców, powstaniem szarej strefy i stosowaniem przez 
konsumentów produktów niewiadomego pochodzenia. Podatek na płyny do 
papierosów elektronicznych nie jest podatkiem zharmonizowanym na poziomie UE, 
państwa sąsiadujące z Polską (Niemcy, Czechy, Słowacja) tego podatku nie 
wprowadziły więc istnieje ryzyko: a) relokacji produkcji poza granice Polski, b) 
nielegalnego przewożenia, czy przenoszenia produktu przez granicę, c) zwiększenia 
nielegalnego obrotu przez internet, d) samodzielnego tworzenia produktów bez badań 
i rejestracji w Urzędzie ds. Substancji Chemicznych. 
 



Należy zwrócić uwagę, że w przeszłości podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe był 
wprowadzany stopniowo aby przyzwyczaić rynek. Co więcej, głównym płatnikami tego 
podatku były wielkie międzynarodowe firmy. Dziś proponuje się wprowadzenie 
podatku akcyzowego na płyny do papierosów elektronicznych w sposób radykalny 
(zwiększenie kosztów produktu o ponad 100%) i to wobec małych i średnich polskich 
przedsiębiorców.  
 
Domagamy się stopniowego wprowadzania podatku akcyzowego od 1 lipca 2020 r. 
rozpoczynając w pierwszym roku od stawki 50 zł/litr (0,05 zł/ml) na płyny 
beznikotynowe oraz 100 zł/litr (0,10 zł/ml) na płyny zawierające nikotynę.  
 
Działając w sposób racjonalny i systemowy przy wprowadzaniu nowego, 
skomplikowanego podatku m.in. dla MŚP: a) budżet państwa może uzyskać zakładane 
w OSR wpływy na poziomie około 90 mln zł/rok, b) państwo nie doprowadzi do relokacji 
produkcji poza granicę Polski, gdzie takiego podatku nie ma, c) nie wystąpi ryzyko 
obrotu produktami niewiadomego pochodzenia. Doświadczenia Włochy czy Węgier z 
wprowadzaniem zbyt wysokiego i zbyt radykalnie podatku akcyzowego na płyny do 
papierosów elektronicznych były takie, że doszło do wzrostu szarej strefy, a zakładane 
wpływy do budżetu zostały zrealizowane w około 10%.   
  
Aby Polska nie poszła śladem Włoch czy Węgier art. 99b ust. 4 
 

• w brzmieniu obecnym: „4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów 
elektronicznych wynosi 0,50 zł za każdy mililitr.”; 

• w brzmieniu proponowanym przez Sejm: „4. Stawka akcyzy na płyn do 
papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.”; 
 

powinien uzyskać brzmienie: „4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów 
elektronicznych wynosi 0,05 zł za każdy mililitr płynu bez nikotyny i 0,10 zł za 
każdy mililitr płynu z nikotyną”. 
 
Mając na uwadze fakt, że płyny do papierosów elektronicznych podobnie jak wyroby 
nowatorskie stanowią alternatywę dla osób uzależnionych od palenia tytoniu (nie 
zawierają substancji smolistych), a w związku z czym według szeregu badań są mniej 
szkodliwe od wyrobów tytoniowych wspieramy postulaty producentów wyrobów 
nowatorskich o obniżenie stawek podatku akcyzowego na te wyroby.    
 

Z wyrazami szacunku, 
 
 

 
 
Piotr Zieliński 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców  

 


