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I.   SYNTETYCZNE PRZEDSTAWIENIE ZAŁO śEŃ PROJEKTU 

 

1. Aktualny stan prawny oraz stan stosunków społecznych związanych z rynkiem 
tytoniowym 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. 
zm.), zwana dalej „ustawą”, stanowi podstawowy akt prawny regulujący m.in. kwestie 
związane z opodatkowaniem akcyzą wyrobów tytoniowych. W tej części równieŜ znajdują się 
przepisy określające stawki podatku akcyzowego dla tych wyrobów, które to mają kluczowe 
znaczenie dla stosunków społecznych związanych z rynkiem tytoniowym.  
PodwyŜki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe z jednej strony wypełniają 
zobowiązania związane z koniecznością osiągnięcia unijnego minimum podatkowego 
(dotyczy to głównie papierosów), z drugiej strony wpływają na politykę cenową producentów 
wyrobów tytoniowych, stymulując podwyŜki cen detalicznych tych wyrobów. Rosnące ceny 
wyrobów tytoniowych determinują ich dostępność dla konsumentów stanowiąc czynnik 
ograniczający ich konsumpcję, co z kolei sprzyja realizacji celów zdrowotnych i jest zbieŜne 
z wytycznymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55           
z późn. zm.) i zaleceniami art. 6 Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu UŜycia Tytoniu.   
NaleŜy zaznaczyć, iŜ Rzeczypospolita Polska jest państwem, którego granica wschodnia jest 
granicą Unii Europejskiej. W związku z tym kaŜda podwyŜka stawek akcyzy, szczególnie na 
papierosy skutkować moŜe natęŜeniem zjawiska nabywania przez obywateli polskich              
z przygranicznych regionów papierosów w państwach sąsiednich, czy teŜ natęŜeniem zjawisk 
przemytu papierosów z państw zza wschodniej granicy UE. Z drugiej strony skuteczność 
słuŜb celnych w znaczący sposób wpływa na ograniczenie przemytu. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zostanie opracowany w związku z 
implementacją postanowień dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. 
zmieniającej dyrektywę 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek 
podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE 
(Dz. Urz. UE L 50/1), zwanej dalej „dyrektywą”. Dyrektywa powinna być implementowana 
do krajowego porządku prawnego w terminie ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r., chyba Ŝe z 
innego przepisu dyrektywy wynika moŜliwość jej późniejszej implementacji (np. 
implementacja przepisu w zakresie minimalnego wspólnotowego obciąŜenia podatkiem 
akcyzowym papierosów następować będzie sukcesywnie, w związku z przyznanym Polsce 
okresem przejściowym).  

2.  Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy  

Celem opracowania przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym, jest implementacja do dnia 31 grudnia 2010 r. postanowień dyrektywy, która  
zmienia dyrektywę 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek 
podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE. 
Proponowane regulacje wynikają więc jedynie z potrzeby wdroŜenia rozwiązań ujętych w 
przedmiotowej dyrektywie, nie zawierają tym samym rozwiązań nie wynikających z 
dyrektywy.  

Podstawowe zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych wprowadzone 
dyrektywą dotyczą: 

1) zniesienia najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC) jako punktu odniesienia dla 
wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego i pomiaru udziału kwotowego 
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podatku akcyzowego dla całego cięŜaru podatkowego oraz zastąpienia NKC średnią 
waŜoną detaliczną ceną sprzedaŜy; 

2) zmiany istniejących definicji papierosów, cygar i innego tytoniu do palenia; 

3) wprowadzenia większej elastyczności w zakresie stosowania kwotowego składnika 
podatku akcyzowego na papierosy (dyrektywa wprowadza moŜliwość większego 
udziału procentowego tego składnika do wielkości całego cięŜaru podatkowego). 
Dyrektywa wskazuje, iŜ kwotowy składnik podatku akcyzowego do 31 grudnia     
2013 r. nie moŜe wynosić mniej niŜ 5 % i nie więcej niŜ 76,5 %, a od 1 stycznia     
2014 r. nie moŜe wynosić mniej niŜ 7,5 % i nie więcej niŜ  76,5 % - wielkości całego 
cięŜaru podatkowego wynikającego z sumy procentowego podatku akcyzowego, 
kwotowego podatku akcyzowego i podatku od wartości dodanej nałoŜonego na 
papierosy. Aktualnie kwotowy składnik podatku akcyzowego nie moŜe być mniejszy 
niŜ 5 % lub większy niŜ 55 % wielkości całego cięŜaru podatkowego; 

4) wprowadzenia większej elastyczności w zakresie nakładania minimalnej stawki 
podatku akcyzowego na papierosy poprzez zniesienie ograniczenia dla poziomu 
minimalnej stawki akcyzy; 

5) zwiększenia minimalnego wspólnotowego obciąŜenia podatkiem akcyzowym 
papierosów; 

6) zwiększenia minimalnego podatku akcyzowego na drobno krojony tytoń 
przeznaczony do skręcania papierosów, w celu zbliŜenia ze stawką podatku na 
papierosy; 

7) zwiększenia minimalnego podatku akcyzowego na tytoń do palenia inny niŜ drobno 
krojony tytoń przeznaczony do skręcania papierosów; 

8) zwiększenia minimalnych stawek podatku akcyzowego na cygara i cygaretki. 

 

Obecne oraz wprowadzane dyrektywą minima akcyzowe na wyroby tytoniowe wynoszą : 

 

Wyszczególnienie Obecnie obowiązujące minimum 
akcyzowe 

Wprowadzane dyrektywą 
minimum akcyzowe 

Papierosy 

co najmniej 57 % NKC  
i osiągnięcie minimum 

64 EUR/1000 szt. papierosów 
naleŜących do NKC 

 
co najmniej 57 % średniej waŜonej 

ceny detalicznej  
i osiągnięcie minimum nie mniej niŜ 

64 EUR/1000 szt. dla wszystkich 
papierosów 

 
od 1 stycznia 2014r. 

co najmniej 60 %; nie mniej niŜ 90 
EUR/1000 szt. 

 

Cygara i cygaretki 
5 % ceny detalicznej sprzedaŜy  

albo 
11 EUR/1000 szt./kg 

 
5 % ceny detalicznej sprzedaŜy  

 lub 
12 EUR/1000 szt./kg 
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Tytoń drobno krojony 
przeznaczony do 
skręcania papierosów 

36 % ceny detalicznej sprzedaŜy  
albo 

32 EUR/kg 

 
od 1 stycznia 2011 r. 

40 % średniej waŜonej ceny 
detalicznej 

lub 
40 EUR/kg 

od 1 stycznia 2013 r. 
43 % lub 47 EUR/kg 

od 1 stycznia 2015 r.  
46 % lub 54 EUR/kg 

od 1 stycznia 2018 r.  
48 % lub 60 EUR/kg 

od 1 stycznia 2020 r.  
50 % lub 60 EUR/ kg 

 

Tytoń do palenia inny 
niŜ tytoń drobno 
krojony 

20 % detalicznej ceny sprzedaŜy albo 
20 EUR/kg 

 

 
20 % detalicznej ceny sprzedaŜy 

lub 
22 EUR/kg 

 
 

Zakłada się zmiany do ustawy, w części dotyczącej uregulowań w zakresie opodatkowania 
podatkiem akcyzowym wyrobów tytoniowych.  

Obecnie obowiązujące stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe przedstawiają się 
następująco:  
 

Wyroby  Stawka kwotowa Stawka procentowa 

Papierosy 
146,83 zł/1000 szt. 

(34,59 EUR/1000 szt.)* 
31,41 %*ceny det. 

Cygara i cygaretki 
235 zł/ 1000 szt. 

(55,36 EUR/1000 szt.) 
- 

Tytoń do palenia ( obejmujący zarówno 
tytoń drobno krojony przeznaczony do 
skręcania papierosów, jak i tytoń do 
palenia inny niŜ tytoń drobno krojony) 

95 zł/kg 
(22,38 EUR/kg) 

31,41 % ceny det. 

*akcyza ogółem (stawka kwotowa + stawka procentowa) stanowi aktualnie 64 EUR/1000 szt. i 68,35 % 
najpopularniejszej kategorii cenowej (wyłączając podatek VAT) 
 

3. MoŜliwość podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy 
środków umoŜliwiaj ących osiągnięcie zakładanych celów 

Brak jest alternatywnych rozwiązań dla proponowanych zmian.  

4. Podmioty, na które oddziaływać ma projektowana regulacja 

Projekt oddziaływać będzie bezpośrednio na producentów, importerów, nabywców 
wewnątrzwspólnotowych i przedsiębiorców uczestniczących w obrocie wyrobami 
tytoniowymi oraz konsumentów.  
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5. Przewidywane skutki finansowe  

PodwyŜki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe generować będą konieczność 
wydatkowania przez podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi (podatników) 
wyŜszej kwoty akcyzy do budŜetu. Dodatkowo naleŜy podkreślić, iŜ ze względu na 
cenotwórczy charakter podatku akcyzowego, naleŜy liczyć się ze zwiększonymi wydatkami 
ponoszonymi przez konsumentów wyrobów tytoniowych, co moŜe wpłynąć na ograniczenie 
spoŜycia tych wyrobów. Ceny detaliczne wyrobów tytoniowych naleŜą do kategorii cen 
umownych, tj. ustalanych w oparciu o mechanizmy rynkowe. Jakkolwiek wpływ podatku 
akcyzowego na poziom cen jest bezsporny, to nie jest on jedynym elementem 
determinującym ich zmianę. Mnogość i złoŜoność czynników warunkujących wysokość cen 
wyrobów tytoniowych, zwłaszcza tych pozostających po stronie producentów i podmiotów 
biorących udział w ich obrocie handlowym, utrudniają precyzyjne określenie poziomu cen. 
Ostateczna jednakŜe weryfikacja przyjętego poziomu cen wyrobów odbywa się na poziomie 
konsumenta, zatem producenci i podmioty uczestniczące w obrocie tymi wyrobami biorą pod 
uwagę równieŜ element akceptacji tych cen przez konsumentów. 

Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione w części złoŜeń 
dotyczących oceny przewidywanych skutków regulacji projektowanej ustawy.  

II.  PRZEDSTAWIENIE NIEZB ĘDNYCH PROPOZYCJI ROZSTRZYGNI ĘĆ 

II. 1. Przepisy merytoryczne 

II.1.1. Zniesienie najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC)  

Zniesienie najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów, t.j. ceny stosowanej w obrocie 
dla grupy papierosów o największej sprzedaŜy i wprowadzenie kategorii średniej waŜonej 
ceny detalicznej stanowić będzie implementację nowego brzemienia art. 2 dyrektywy 
92/79/EWG, art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/80/EWG, art. 16 dyrektywy 95/59/WE. Zmiana 
oznaczać będzie zastąpienie najpopularniejszej kategorii cenowej - średnią waŜoną detaliczną 
ceną sprzedaŜy, niezbędną dla porównania z minimalną stawką (w części procentowej) na 
papierosy, przewidzianą w dyrektywie. Zakłada się wprowadzenie definicji średniej waŜonej 
detalicznej ceny sprzedaŜy, poprzez wskazanie, Ŝe średnią waŜoną detaliczną cenę sprzedaŜy 
oblicza się w odniesieniu do całkowitej wartości wszystkich papierosów lub tytoniu do 
palenia dopuszczonych do konsumpcji, na podstawie detalicznej ceny sprzedaŜy obejmującej 
wszystkie podatki, podzielonej przez całkowitą liczbę papierosów lub tytoniu do palenia 
dopuszczonych do konsumpcji.  

Istniejący w chwili obecnej, na podstawie art. 99 ust. 11 ustawy, obowiązek producenta, 
importera i podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów, do 
sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacji o wielkości sprzedaŜy tego wyrobu, słuŜyć będzie określaniu średniej waŜonej 
ceny detalicznej sprzedaŜy, a nie jak dotychczas najpopularniejszej kategorii cenowej. 
JednakŜe z uwagi na oparcie wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego dla tytoniu 
drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów równieŜ na średniej waŜonej 
detalicznej cenie sprzedaŜy, proponuje się takŜe nałoŜenie obowiązku na producenta, 
importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego tytoniu do palenia, 
sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacji o wielkości sprzedaŜy tego wyrobu – zakres danych, zgodnie z delegacją dla 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zostanie określony w drodze 
rozporządzenia. 

Dodatkowo ostateczny termin do określenia  średniej waŜonej detalicznej ceny sprzedaŜy 
papierosów i tytoniu do palenia przeznaczonego do ręcznego sporządzania papierosów, 
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zgodnie z dyrektywą, zostanie ustalony do 1 marca danego roku kalendarzowego, na który 
cena ta jest ustalana. Średnia waŜona cena detaliczna na dany rok ustalana będzie biorąc za 
podstawę średnią waŜoną detaliczną cenę sprzedaŜy roku poprzedniego.  

II.1.2. Zmiana definicji papierosów, cygar i innego tytoniu do palenia 

II.1.2.1. Zmiana definicji papierosów  
Zmiana w zakresie definicji papierosów dotyczyć będzie implementacji nowego art. 4 ust. 2 
dyrektywy 95/59/WE w zakresie tytoniu zrolowanego, który w chwili obecnej, zgodnie           
z art. 98 ust. 3 ustawy, jest uznawany za dwa papierosy w przypadku gdy, wyłączając filtr         
i ustnik, jest dłuŜszy niŜ 9 cm, ale nie dłuŜszy niŜ 18 cm, lub za trzy papierosy w przypadku 
gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest dłuŜszy niŜ 18 cm, ale nie dłuŜszy niŜ 27 cm itd.            
W związku z nieprawidłowościami związanymi z interpretacją niniejszego przepisu                
i praktykami unikania opodatkowania, po zmianie, za dwa papierosy naleŜy uznać tytoń 
zrolowany w przypadku, gdy wyłączając filtr i ustnik jest on dłuŜszy niŜ 8 cm, ale nie dłuŜszy 
niŜ 11 cm, a za trzy papierosy w przypadku, gdy jest on dłuŜszy niŜ 11 cm, ale nie dłuŜszy niŜ 
14 cm itd. 

II.1.2.2. Zmiana definicji cygar  
Zmiana stanowić będzie implementację nowego art. 3 dyrektywy 95/59/WE, a podyktowana 
została pojawiającymi się na rynku nieprawidłowościami. ZauwaŜono bowiem pojawienie się 
na rynku duŜych cygar, które w rzeczywistości stanowiły drobno krojony tytoń.  
W zawiązku z powyŜszym zmiany polegać będą na uszczegółowieniu zapisów, poprzez 
dodanie elementów, przeznaczenia cygar i cygaretek do palenia w stanie niezmienionym i 
dodaniu ograniczenia wagowego dla cygar (cygaro powinno waŜyć nie więcej niŜ 10 g). 
Proponuje się więc uznać za cygara lub cygaretki wyroby, jeśli mogą być oraz, biorąc pod 
uwagę ich właściwości i oczekiwania konsumentów, są przeznaczone wyłącznie do palenia w 
stanie niezmienionym: 

1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu; 
2) tytoń zrolowany ze spreparowanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu 

w naturalnym kolorze cygara z odzyskanego tytoniu pokrywającym produkt w całości, 
łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik w przypadku 
cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niŜ 
2,3 grama i nie więcej niŜ 10 gramów , a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej 
długości wynosi nie mniej niŜ 34 milimetry.  

II.1.2.3. Zmiana definicji tytoniu do palenia 
Zmiana związana jest z implementacją nowego brzemienia art. 5 pkt 2 dyrektywy 95/59/WE, 
który doprecyzował definicję odpadów tytoniowych oraz art. 6 dyrektywy 95/59/WE,            
w którym zwiększono minimalną szerokość cięcia tytoniu do palenia z obecnego 1 mm do    
1,5 mm. Uwzględniając powyŜsze proponuje się aby za tytoń do palenia uznać: 

1) tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci 
bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; 

2) odpady tytoniowe oddane do sprzedaŜy detalicznej, niebędące papierosami, cygarami 
lub cygaretkami, a nadające się do palenia, będące pozostałościami liści tytoniu i 
produktami ubocznymi uzyskane podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji 
wyrobów tytoniowych.  

Jednocześnie tytoń do palenia, o którym mowa powyŜej, w którym więcej niŜ 25 % w masie 
drobin tytoniu ma szerokość cięcia mniejszą niŜ 1,5 milimetra, naleŜy uznać za tytoń drobno 
krojony przeznaczony do skręcania papierosów. 

II.1.3. Udział procentowy kwotowego składnika podatku akcyzowego 
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W zakresie wprowadzonego dyrektywą zwiększonego udziału procentowego, kwotowego  
składnika podatku akcyzowego do wielkości całego cięŜaru podatkowego, przepis art. 16 
dyrektywy nie wymaga implementacji. W chwili obecnej udział stawki kwotowej w wielkości 
całego cięŜaru podatkowego mieści się w wymaganym przedziale.  

II.1.4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy  

Dyrektywa wprowadza większą elastyczność w zakresie nakładania minimalnej stawki 
akcyzy na papierosy poprzez zniesienie ograniczenia poziomu minimalnej stawki akcyzy.  

NaleŜy zaznaczyć, iŜ w dyrektywie utrzymany został fakultatywny przepis dla ustalania 
minimalnej stawki akcyzy na papierosy, jednakŜe uległ zmianie sposób jej ustalania. Nowa 
dyrektywa stanowi, iŜ minimalna stawka akcyzy na papierosy moŜe być kształtowana w 
dowolny sposób przez kraje członkowskie bez Ŝadnych ograniczeń, gdy aktualnie 
obowiązująca dyrektywa 95/59/WE określa, iŜ minimalna stawka akcyzy na papierosy nie 
moŜe przekroczyć 100 % całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od ceny równiej 
najpopularniejszej kategorii cenowej 

W związku z pozostawioną w gestii państw członkowskich moŜliwością wprowadzenia 
minimalnej stawki  akcyzy i swobodą kształtowania jej poziomu, w projekcie ustawy zakłada 
się zmianę jedynie zasady obliczania minimalnej stawki akcyzy na papierosy z 
najpopularniejszej kategorii cenowej na średnią waŜoną cenę detaliczną papierosów, przy 
czym wielkość procentowa (100 %) pozostanie na niezmienionym poziomie. Proponuje się 
utrzymanie stanu prawnego obowiązującego w chwili obecnej, tak aby minimalna  akcyza na 
papierosy stanowiła 100 % całkowitej kwoty akcyzy, naliczanej od średniej waŜonej ceny 
detalicznej sprzedaŜy papierosów. NaleŜy podkreślić, iŜ w ostatnich latach średnia waŜona 
cena była wyŜsza od NKC. W roku ubiegłym na bazie 10 miesięcy jednakŜe średnia waŜona 
cena detaliczna zrównała się z NKC. Propozycja określenia minimalnej stawki akcyzy na 
poziomie 100 % całkowitej kwoty akcyzy umoŜliwi utrzymanie podobnych warunków 
funkcjonowania podmiotów w tym zakresie, jak równieŜ z punktu widzenia budŜetowego 
skutki jej powinny być pozytywne. 

II.1.5. Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy  

Wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy podyktowany jest koniecznością 
osiągnięcia w przyszłości wprowadzonego dyrektywą wyŜszego minimalnego obciąŜenia 
podatkiem akcyzowym. Podkreślenia wymaga to, iŜ nowe stawki akcyzy na papierosy na lata 
następne będą kalkulowane w oparciu o strukturę opodatkowania podatkiem akcyzowym w 
wyraŜeniu kwotowo – procentowym, na rok 2011 przy załoŜeniu wzrostu stawki kwotowej na 
papierosy i utrzymaniu stawki procentowej na poziomie 31,41 %, liczonej od średniej 
waŜonej ceny detalicznej sprzedaŜy papierosów. Stawki podatku akcyzowego na papierosy od              
1 stycznia 2011 r. powinny kształtować się na poziomie: stawka kwotowa - 149,59 zł/ 1000 
szt. i stawka procentowa w wysokości 31,41 %.  

Ustalenie stawki procentowej na poziomie 31,41 % jest swoistym kompromisem, 
zaakceptowanym przez Sejm i Senat RP. System z większym udziałem stawki kwotowej, 
oparty zatem w znacznej mierze na ilości konsumowanych papierosów, a nie na ich cenach, 
jest korzystniejszy z punktu widzenia stabilności i przewidywalności wpływów budŜetowych 
z akcyzy od wyrobów tytoniowych, gdyŜ zmniejsza zaleŜność budŜetu od polityki cenowej 
producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych. Wzrost procentowej części 
stawki stanowiłby zachętę do obniŜania poziomu cen detalicznych, co byłoby niekorzystne z 
punktu widzenia zdrowotnego jak i budŜetowego. Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, iŜ 
mechanizm działania procentowej części podatku akcyzowego zapewnia wzrost wpływów 
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podatkowych z tej części, w związku ze wzrostem cen spowodowanym zarówno inflacją, jak  
i wpływem części kwotowej na cenę. 

II.1.6. Wzrost stawek podatku akcyzowego na tytoń do palenia na 2011 r. na poziomie 
planowanej na ten rok inflacji, tj. o 1,8 % 

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zaleca 
„tworzenie warunków ekonomicznych i prawnych zachęcających do ograniczenia uŜywania 
tytoniu”. Tym samym zaleca prowadzenie określonej polityki podatkowej wobec wyrobów 
tytoniowych, co jest równoznaczne z koniecznością dokonywania podwyŜek akcyzy               
w oparciu o wymagania unijne, dotyczące minimalnego obciąŜenia podatkowego i poziomu 
inflacji w celu niedopuszczenia do realnego spadku opodatkowania.  
Biorąc pod uwagę powyŜsze naleŜy podkreślić, iŜ oszacowana na 2010 r. całkowita kwota 
akcyzy na tytoń do palenia, przy zastosowaniu stawki kwotowej 95,00 zł/kg i stawki 
procentowej 31,41 %, liczonej od średniej waŜonej ceny detalicznej (tj. 270,00 zł/kg) wynosi 
179,81 zł/kg i jest wyŜsza niŜ unijne minimum podatkowe, określone dla tego wyrobu na 
2010 r., wynoszące 40 % średniej waŜonej ceny detalicznej lub 40 EUR/kg.  
Oznacza to, iŜ osiągnięcie unijnego minimum podatkowego nie wymagałoby w 2011 r. 
podwyŜki akcyzy na tytoń do palenia.  
JednakŜe w celu niedopuszczenia do realnego obniŜenia opodatkowania, akcyza na tytoń do 
palenia zostanie podwyŜszona o skalę inflacji. 
Stawki na tytoń do palenia będą kalkulowane, podobnie jak papierosy, tj. przy załoŜeniu 
utrzymania dotychczas obowiązującej struktury opodatkowania, kwotowo – procentowej, 
polegającej na podwyŜszaniu stawki kwotowej na tytoń do palenia i utrzymaniu stawki 
procentowej w wysokości 31,41 %, liczonej od średniej waŜonej ceny detalicznej sprzedaŜy 
tytoniu do palenia.  
W związku z powyŜszym, proponuje się stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości - 
stawka kwotowa 97,00 zł/kg, stawka procentowa 31,41 %.  

II.1.7. Wzrost stawki kwotowej na cygara i cygaretki na 2011 r. na poziomie planowanej 
na ten rok inflacji, tj. o 1,8 % 

Podobnie jak w przypadku tytoniu do palenia aktualnie obowiązująca stawka kwotowa na 
cygara i cygaretki jest wyŜsza niŜ unijne minimum podatkowe określone dla tego wyrobu, 
wynoszące 5 % detalicznej ceny sprzedaŜy lub 12 EUR/1000 szt./kg, co nie wymagałoby z 
tego tytułu podwyŜszenia stawki kwotowej na cygara i cygaretki. Tym niemniej, aby 
przeciwdziałać realnemu obniŜeniu opodatkowania, stawka kwotowa akcyzy na cygara i 
cygaretki zostanie podwyŜszona o skalę inflacji.   

W związku z powyŜszym proponuje się stawkę akcyzy na cygara i cygaretki w wysokości 
239,23 zł/1000 szt.  

II.2. Przepisy upowaŜniające 

Uwzględniając potrzebę ustalenia średniej waŜonej ceny detalicznej (a nie jak dotychczas 
najpopularniejszej kategorii cenowej) minister właściwy do spraw finansów określi w drodze 
rozporządzenia termin, formę oraz zakres przekazywanych informacji, do której zobowiązani 
będą producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów, 
ale i równieŜ tytoniu do palenia. Przepis będzie miał charakter obligatoryjny. Proponuje się 
aby forma i zakres danych, które będą wymagane od producenta, importera, podmiot 
dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów jak i tytoniu do palenia nie zostały 
zmienione w stosunku do obowiązującego w chwili obecnej. W związku z powyŜszym 
informacje takie powinny być przekazywane w formie papierowej oraz w formie 
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elektronicznej. W szczególności powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu 
przekazującego informację, markę wyrobu, wskazanie urzędu celnego lub urzędów celnych 
do których składano deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące danego rodzaju 
wyrobu, maksymalną cenę detaliczną w PLN, wielkość sprzedaŜy w danym roku 
kalendarzowym, liczbę papierosów w paczce, ilość wagowa opakowania w przypadku tytoniu 
do palenia. Proponuje się aby termin do składania tych informacji zastał określony na dzień 
31 stycznia roku kalendarzowego, następującego po roku, którego informacja dotyczy.  

Ponadto minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” średnią waŜoną cenę detaliczną papierosów 
najpóźniej do dnia 1 marca kaŜdego roku kalendarzowego. Niezbędna jest ona dla określenia 
wysokości minimalnej stawki akcyzy na papierosy.  

II.3. Przepisy przejściowe i końcowe  

W przepisach przejściowych powinien znaleźć się przepis stanowiący, iŜ wielkość średniej 
waŜonej ceny detalicznej sprzedaŜy papierosów na 2011 r. zostanie oszacowana na podstawie 
danych, uzyskanych od podmiotów, które miały słuŜyć ustaleniu najpopularniejszej kategorii 
cenowej.  

Przewiduje się, Ŝe proponowane rozstrzygnięcia wejdą w Ŝycie 1 stycznia 2011 r.  

 

III.  OCENA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW REGULACJI 

1. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety 
jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana nowelizacja ustawy wynika z konieczności harmonizacji krajowego porządku 
prawnego w zakresie nowych rozwiązań dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów 
tytoniowych. Harmonizacja dotyczyć będzie równieŜ krajowego obciąŜenia podatkowego na 
wyroby tytoniowe do wyŜszych unijnych minimalnych poziomów opodatkowania. W chwili 
obecnej, w świetle uregulowań wspólnotowych całkowity podatek akcyzowy od papierosów 
wynosi 57 % detalicznej ceny sprzedaŜy papierosów naleŜącej do najpopularniejszej kategorii 
cenowej, na którą występuje najwyŜszy popyt (NKC) oraz 64,00 EUR na 1.000 szt. 
papierosów. Z dniem 1 stycznia 2011 r. dyrektywa przewiduje, co zostało juŜ 
zasygnalizowane wcześniej, zmianę zasady obliczania minimum podatkowego od papierosów 
z minimum opartego na najpopularniejszej kategorii cenowej papierosów (NKC) na średnią 
waŜoną cenę detaliczną sprzedaŜy papierosów, przy czym wielkości procentowe i kwotowe 
pozostały niezmienione (tj. minimalny podatek akcyzowy winien wynieść co najmniej 57 % 
średniej waŜonej detalicznej ceny sprzedaŜy, przy czym podatek ten nie moŜe wynosić mniej 
niŜ 64,00 EUR za 1000 sztuk od wszystkich papierosów).  

Od 1 stycznia 2014 r. minimalny całkowity podatek akcyzowy na papierosy wyniesie co 
najmniej 60 % średniej waŜonej detalicznej ceny sprzedaŜy papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji, przy czym podatek ten musi wynieść nie mniej niŜ 90,00 EUR na 1.000 szt. 
papierosów (wszystkich papierosów). JednakŜe naleŜy zaznaczyć, iŜ Polska uzyskała okres 
przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r. na podwyŜszenie stawek podatku akcyzowego do 
wspomnianego powyŜej wymaganego unijnego minimum podatkowego na poziomie co 
najmniej 60 % średniej waŜonej detalicznej ceny sprzedaŜy papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji, co musi stanowić nie mniej niŜ 90,00 EUR na 1.000 szt. papierosów (wszystkich 
papierosów).  
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PowyŜsze oznaczać będzie, konieczność stopniowego podwyŜszania stawek podatku 
akcyzowego na papierosy, tak aby wymagane minimum zostało osiągnięte na dzień 1 stycznia 
2018 r.  

NaleŜy jednakŜe podkreślić, iŜ projektowana ustawa wprowadzi podwyŜki podatku 
akcyzowego na wyroby akcyzowe, które konieczne będą na dzień 1 stycznia 2011 r., co 
będzie pierwszym etapem w dochodzeniu do unijnego minimum podatkowego, który Polska 
musi osiągnąć na dzień 1 stycznia 2018 r., stanowiąc implementację dyrektywy w zakresie 
wspólnotowych minimalnych wymogów na papierosy.  

Zakłada się, Ŝe w latach 2011 – 2018 dochodzenie do wymaganego minimum podatkowego 
odbywać się będzie w drodze równomiernego wzrostu stawek podatku akcyzowego przy 
załoŜeniu, iŜ na ich poziom będzie miał wpływ kurs EUR i poziom inflacji.  

Osiągnięcie 64 EURO od wszystkich papierosów przy zakładanym kursie 3,85 zł/EURO nie 
wymagałoby w 2011 r. podwyŜki akcyzy na papierosy. Pozostawienie stawek akcyzy na 
papierosy na niezmienionym poziomie, przy planowanej inflacji na poziomie 1,8 %, 
spowodowałoby realny spadek opodatkowania, dlatego teŜ na 2011 r. naleŜy podwyŜszyć 
akcyzę od wszystkich papierosów o skalę inflacji, tj. o 1,8 %. Oznaczać to będzie wzrost 
krajowej akcyzy ogółem, liczonej od średniej waŜonej ceny detalicznej o 1,62 % w stosunku 
do roku 2010 r.  

Osiągnięcie minimum 64 EUR od wszystkich papierosów, a zatem i od papierosów o 
najniŜszej cenie detalicznej, czyli podwyŜszając akcyzę, liczoną od średniej waŜonej ceny 
detalicznej, o 1,62 % wymagałoby w 2011 r. podwyŜszenia stawki kwotowej do poziomu 
149,59 zł/1000 szt., przy stawce procentowej w wysokości 31,41 %.  

Przy załoŜeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciąŜenia podatkowego w 2011 r. 
wynikającego z zastosowania stawki kwotowej na poziomie 149,59 zł/1000 szt. i stawki 
procentowej na poziomie 31,41 % przewidywana średnia waŜona cena detaliczna papierosów 
wyniesie 8,39 zł/20 szt., co oznacza wzrost o 1,33 %, tj. o 11 gr. w stosunku do średniej 
waŜonej ceny detalicznej roku 2010, przyjętej na poziomie 8,28 zł/20 szt.  

W sytuacji, gdy kurs zł/EUR na 1 października 2010 r. będzie wyŜszy niŜ załoŜony na 
poziomie 3,85 zł/EUR konieczna będzie weryfikacja stawek podatku akcyzowego na 2011 r. 
na papierosy.  

Podkreślenia wymaga fakt, iŜ osiągnięcie minimalnego wymogu procentowego, tj. uzyskanie 
w 2011 r. udziału akcyzy w średniej waŜonej cenie detalicznej w wysokości 57 %, a w roku 
2018 w wysokości 60 % nie będzie wymagało dostosowania w tym zakresie, bowiem juŜ 
obecnie, tj. w 2010 r.  przy  załoŜeniach  nowej  dyrektywy,  podatek  akcyzowy stanowi 
66,88  % średniej waŜonej ceny detalicznej papierosów.  

W kolejnych latach procentowy udział akcyzy w średniej waŜonej detalicznej cenie sprzedaŜy 
papierosów będzie się sukcesywnie zwiększał i w 2018 r. wyniesie co najmniej 70 %. 

NaleŜy zaznaczyć, iŜ w przypadku przepisów dyrektywy dotyczących poziomów 
minimalnego podatku akcyzowego na tytoń do palenia przeznaczony do skręcania 
papierosów, pełna implementacja przepisu następować będzie sukcesywnie, w drodze 
kolejnych zmian ustawy.  

Łączna kwota akcyzy na 2011 r. na tytoń do palenia przy zastosowaniu stawki kwotowej 
97,00 zł/kg i stawki procentowej 31,41 % winna wzrosnąć do poziomu  183,05 zł/kg ,  tj. o 
1,8 % w stosunku do oszacowanej akcyzy w roku 2010 na poziomie 179,81 zł/kg.  
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PodwyŜki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe powodować będą określone skutki 
budŜetowe. I tak, podwyŜka akcyzy na papierosy o 1,62 % spowoduje skutki budŜetowe 
szacowane na 100 mln zł dodatkowych wpływów w skali roku. Do wyliczenia skutków 
przyjęto załoŜenie, Ŝe przy wzroście akcyzy o 1,62 % moŜe nastąpić 1 % spadek sprzedaŜy, 
gdyŜ istnieje duŜe prawdopodobieństwo, iŜ producenci wyrobów tytoniowych podwyŜszą 
ceny więcej niŜ wynikałoby to z podwyŜki akcyzy. 

Dla tytoniu do palenia podwyŜka akcyzy na 2011 r. o 1,8 % spowoduje wzrost stawki 
kwotowej do poziomu 97,00 zł/kg przy stałej stawce procentowej w wysokości 31,41 %. 
PodwyŜka ta spowoduje skutki budŜetowe szacowane na 8,12 mln zł dodatkowych wpływów 
budŜetowych w skali roku. 

Dla cygar i cygaretek podwyŜka akcyzy na 2011 r. o 1,8 % , ze względu na znikomy udział w 
rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów 
budŜetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.  

2. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Nie przewiduje się, aby rozwiązania zaproponowane w projekcie miały wpływ na rynek 
pracy. 

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się, aby rozwiązania zaproponowane w projekcie miały wpływ na 
konkurencyjność gospodarki oraz przedsiębiorczość. 

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów  

Wejście w Ŝycie ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

IV.   KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Projekt zostanie skierowany do uzgodnień z Krajową Izbą Gospodarczą, Krajową Izbą 
Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Polską Konfederacją 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajowym Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego, 
Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego, Polskim Związkiem Plantatorów 
Tytoniu. Dodatkowo projekt będzie konsultowany z Komisją Krajową „Solidarność”, 
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, 
Konfederacją Pracodawców Polskich, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club 
– Związek Pracodawców, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.  

Projekt załoŜeń do ww. ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Finansów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 205 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 

V. Zgodność z przepisami UE.  

Projekt załoŜeń jest zgodny z przepisami UE.  

      
    

                        Akceptuję 

 

 

 

(Podpis dyrektora lub zastępcy dyrektora 
departamentu projektującego) 

(Podpis Członka Kierownictwa 
nadzorującego departament)  
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Osoba właściwe w sprawach projektu: 

1. Aldona Kamola, Naczelnik Wydziału Składów Podatkowych i Procedury Zawieszenia 
Poboru Akcyzy  
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego  
Tel. + 22 694 56 18  

2. ElŜbieta Firląg, Radca Ministra, 
Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego  
Tel. + 22 694 49 72  

 
 


