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Dotyczy: Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
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StowarzyszenieKomisów.p! reprezentuje firmy importujące i sprzedające na terenie
Polski samochody uż ywane. To gł ównie nas i naszych klientów najbardziej dotknie projekt
ustawy o podatku akcyzowym jeś li uwzględni zał oż enia zaproponowane przez Ministerstwo
Finansów.

Uważ amy ż e wprowadzenie tak wysokich stawek akcyzy na starsze uż ywane
samochody spowoduje zdecydowane zahamowanie importu oraz powrót patologii, które
występowaty w przeszł oś ci, ale znikł y w związku ze zmniejszeniem opł at związanych
z importem samochodów po wejś ciu Polski do Unii Europejskiej.
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Podobne obostrzenia obowiązywał y już  w Polsce od wrześ nia 2OO2 roku do wejś cia
Polski do Unii Europejskiej. Wtedy wszystkie sprowadzane samochody musiał y speł niać
minimum normę EURO 2. Bariera ta zmniejszył a import aut, z I79 tys. sztuk w 2002 r.

do 35,7 tys. w 2003. Tendencja hamowania importu uż ywanych samochodów utrzymał a się
również  w pierwszych miesiącach 2004 roku - do końca kwietnia ż OO4 r. sprowadzono
do Polski jedynie 16,3 tys. samochodów uż ywanych (ś rednio ok. 4000 sztuk miesięcznie).
Wtedy import aut spadł  o 83%. Jesteś my przekonani, ż e zaproponowane rozwiązanie
negatywnie wpĘnie na budż et, ponieważ  opiera się na nierealnym zał oż eniu Ministerstwa
Finansów, ż e ,,liczba rejestrowanych w koIejnych latach pojazdów będzie utrzymywał a się
na poziomie analogicznym do tego odnotowanego w 2015 roku".

Ograniczenie moż liwoś ci sprowadzenia starszego, ale sprawnego samochodu,
spowoduje wzrost iloś ci sprowadzanych samochodów nowszych, ale mocno rozbitych, które
będą moż liwie najtaniej naprawiane, ż eby ich cena końcowa był a jak najniż sza. Zwiększy się
iloś ć kradzież y samochodów ponieważ  zdecydowanie wzroś nie zapotrzebowanie na tanie
częś ci zamienne. W związku z tym stan samochodów na polskich drogach zdecydowanie się
pogorszy.

Po wprowadzeniu zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów rozwiązania,
uczciwie dział ający sprzedawcy nie będą mieli szans w konkurowaniu z ,,szarą strefą". Każ da
firma od akcyzy musi zapł acić dodatkowo ż 3% podatku VAT. O ile w przypadku aut nowych
będzie to stosunkowo mał a kwota, to przy autach starszych róż nica moż e wynieś ć nawet
ponad 4.000 zł . Dla wielu dziś  uczciwie dział ających firm jedynym rozwiązaniem pozostanie
zamknięcie dział alnoś ci i przejś cie do i tak bardzo duż ej ,,szarej strefy".

Naszym zdaniem propozycja Ministerstwa Finansów spowoduje powrót patologii
polegającej na wprowadzaniu na rynek aut na podstawie dokumentów samochodów
skasowanych w ,,szarej strefie" recyklingu, Tak jak to był o przed wejś ciem Polski do Unii
Europejskiej, kiedy opł aty od sprowadzonych samochodów był y wysokie. Wartoś ci nabiorą
dokumenty pojazdów, szczególnle tych starszych z duż ymi silnikami. Zamiast zapł acić
kilkanaś cie tysięcy zł otych opł at, częś ć osób zdecyduje się na zakup dokumentacji pojazdu
i na ich podstawie wprowadzi na rynek auto, przebijając w nim numery. Dziś  jest to
sporadyczne i dotyczy gł ownie aut kradzionych, ale w latach 9O-tych był o procederem
nagminnym i dotyczył o również  aut legalnie kupionych za granicą.

lmport aut spadnie bardzo mocno. Wynika to ze struktury polskiego rynku
samochodów uż ywanych oraz z zasobnoś ci portfeli naszych klientów. Akcyza mocno
podniesie cenę tanich samochodów. Kwoty o których mówimy najlepiej zobrazuje
zamieszczona niż ejtabela w której kolorem czerwonym oznaczyliś my róż nice akcyzy pł aconej
tak jak jest dziś  naliczana i jak będzie po wprowadzeniu regulacji zaproponowanych przez
Ministerstwo Finansów.
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Cena autaw EURO: 2 185 EUR
kurs EURO: 4,35

Cena takiego samochodu
w Polsce po doliczeniu
wszelkich kosztów to okoł o: 13.000 złWańoś ów PLN: 9 505 zł

Jak widać każ dy kto kupi za granicą auto za ok. 2.100 EURO zapł aci więcej. Niezależ nie
ile lat będzie miał o auto ijakiej pojemnoś ci silnik będzie w nim zamontowany. W skrajnym
przypadku róż nica prawie dwukrotnie przekroczy cenę autal Nie przypadkowo do obliczeń
przyjęliś my taką kwotę. Po doliczeniu wszystkich kosztów taki samochód na naszym rynku
dzisiaj kosztuje okoł o 13.000 zł  czylijest to auto dla przeciętnej Polskiej rodziny. Najbardziej
popularne w naszym kraju są auta starsze niż  2010 rok o pojemnoś ci powyż ej 1.200 cm3.

Stanowią one ponad poł owę rynku aut uż ywanych w Polsce. Jak widać zostaną objęte
n ajwiększymi podwyzkami a kcyzy.

Zmiany najbardziej odczują najbiedniejsi obywatele, którzy na samochód mają nie
więcej niż  ]"0.000 zł otych. Dziś  za tą kwotę mogą kupić bardzo dobry samochód, który co
prawda nie będzie nowy, ale będzie sprawny technicznie i nie został  zloż ony z trzech. Cena
takich aut wzroś nie często o ponad 30% i mniej zamoż nych obywateli nie będzie stać na
wł asne auto. W tym miejscu należ y podkreś lić ż e Polacy nie kupują aut starszych dlatego ż e
je lubią, tylko dla tego ż e na nowsze ich nie stać. Takie samochody kupują ż eby móc dojechać
do pracy a nie dla zabawy. Dla mieszkańców mniejszych, oddalonych o kilkadziesiąt
kilometrów od miasta miejscowoś ci, gdzie nie dociera kolej ani autobus to jedyna moż liwoś ć
dotarcia do pracy, szkoł y lub lekarza. Wprowadzenie zaporowych stawek akcyzy na auta
starsze i ta nie spowod uje zdecydowa ne zmn iejszen ie mobi lnoś ci obywatel i.
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Naszym zdaniem Rząd powinien skupić się nad rozwiązaniem problemu ,,szarej
strefy" w naszej branż y ponieważ  to tam ginie najwięcej pieniędzy. Uczciwie dziatające firmy
nigdy nie zaniż ał y i nie będą zaniż ać wartoś ci sprowadzanych samochodów. Wynika to
choćby z tego, ż e każ demu bardziej opł aca się zapł acić akcyzę, nawet tą w wysokoś ci !8,6%
niż  podatek dochodowy i VAT od duż o większej marzy. Po za tym wartoś ć pojazdów
podawana w deklaracjach AKC-U, jest za każ dym razem weryfikowana przez Urzędy Celne do
których trafia. W razie nie zgodnoś ci ceny zadeklarowanej z ś rednią wartoś cią pojazdu
wedł ug wyceny Urzędu Celnego, podatnik wzywany jest do zł oż enia korekty lub wyjaś nienia
powodu z jakiego tą kwotę zadeklarował ,

Prawdziwym problemem, który oczywiś cie widzimy jest unikanie akcyzy poprzez
przerabianie samochodów na cięż arowe lub róż nego rodzaju specjalne - zwolnione z akcyzy.
Problem ten naszym zdaniem nie dotyczy aut starszych, ponieważ  wszelkie tego typu
przeróbki wiąż ą się z kosztami o wiele większymi niz akcyza, nawet jeś li jej stawka wynosi
78,60/o wartoś ci. W ten sposób przerabiane są auta nowe, o duż ej wartoś ci rynkowej.

Zgadzamy się ż e należ ato by opracować system który uniemoż liwi unikanie akcyzy
oraz jej zaniż anie poprzez przez przerabianie aut na cięż arowe lub specjalne. Uważ amy,
ż e opodatkowanie akcyzą wszystkich samochodów cięż arowych do 3,5T dotknie wielu firm
w Polsce i należ ał o by się nad nim mocno zastanowić.

Reasumując bardzo negatywnie oceniamy propozycję Ministerstwa Finansów.
Widzimy problemy w systemie na|iczania podatku akcyzowego i jesteś my zdania ż e
należ ał oby je rozwiązać, ale zaproponowane regulacje Naszym zdaniem nie wyeliminują
patologii już  występujących, a spowodują powstanie nowych. Ograniczą dostęp do
samochodów i mobilnoś ć obywateli. Spowodują upadek wielu firm w naszej branż y i wzrost
,,szarej strefy", a wpł ywy do budzetu naszym zdaniem spadną. Zał oż enie ż e import nie
spadnie jest nie realne, a samochody luksusowe które objęte będą najwyż szą akcyzą i tak
rejestrowane będą poza granicami Polski np.w Czechach.

Swoją opinię chętnie uzupeł nimy w trakcie prac komisji. Jesteś my gotowi przył ączyc
się do prac nad projektem zmian w podatku akcyzowym.
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