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    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

    Nowe zmiany wprowadzą regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych 

kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów 

nowatorskich. 

    Do tej pory papierosy elektroniczne ani płyny do papierosów elektronicznych nie były 

traktowane jak wyroby tytoniowe. Definicja papierosa elektronicznego znajduje się jedynie 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zgodnie 

z tą definicją papieros elektroniczny jest to wyrób, który może być wykorzystywany do 

spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszelkie elementy tego wyrobu. 

    Projektowana ustawa wprowadza nowe definicje: płyn do papierosów elektronicznych i 

papierosy elektroniczne. Papierosy elektroniczne stanowią substytut tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych. W związku z powyższym niniejszy projekt ustawy przewiduje objęcie płynów do 

papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, systemem 

opodatkowania w zakresie podatku akcyzowego. Podobna akcyza obowiązuje już w takich 

krajach jak: Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, 

Węgry czy Serbia. 

    Podobnie jak papierosy elektroniczne i płyny do papierosów elektronicznych również 

wyroby nowatorskie nie są objęte na poziomie krajowym i unijnym zharmonizowaną akcyzą 

w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego, a także produkcji i przemieszczania 

wyrobów akcyzowych. Z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych 

wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, niniejszy projekt 

ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym. 

Niniejszy projekt wprowadza definicję wyrobów nowatorskich i zalicza te wyroby do 

wyrobów akcyzowych. 



    Dzięki proponowanym zmianom do budżetu ma wpływać ponad 75 mln zł rocznie. 

Ponadto zmiany przepisów mają zapewnić wyższe standardy ochrony zdrowia i zwiększenie 

bezpieczeństwa konsumentów. 

    Koło Wolni i Solidarni zagłosuje za przyjęciem ww. ustawy. 


