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OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTEP.ESOWJNEGO PRADJMI NAD PROJEKTEM
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WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCK DO REPREZENTOWANIA PODMIQTV WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRAOACH NAD
PROJEKTEM
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C.

OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO,

E WSKAZANIEM INTERESU BĘDEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Traktując poważnie propozycję Ministerstwa Finansów i wyrażając chęć konstruktywnego
udziału w konsultacjach publicznych jako sprzedawca detalicznyisprzedawca hurtowy branży
e-papierosowej wnioskuję o wzięcie pod uwagę następujących propozycji:
1. zmianę definicji płu do elektronicznych papierosów, poprzez przyjęcie jednolitej definicji,
roztwór zawierający nikotynę wykorzystywany w Darierospch elektronicznych,
2. wykreślenie z projektu ustawy płynów nie zawierających nikotyny, w tym bazy do tego roztworu
zwierające glikol lub glicerynę.
3. uwzględnienie rocznego okresu dostosowawczego do nowo wprowadzonych wymogów.
4. ustalenie zerowej stawki akcyzowej w pierwszym roku po wprowadzeniu obowiązku
5. ustalenie racjonalnego poziomu podatku akcyzowego maksymalnie do 0,10 złotych za każdy
mililitr roztworu zawierającego nikotynę.
W mojej ocenie wprowadzenie iodatku akcyzowego w zaroDonowanei formie to:
-

biznesowe zabójstwo dla mnie, mojej rodziny i wszystkich innych powiązanych polskich podmiotów

-

legislacyjny absurd promujący koncerny tytoniowe British American Tobacco oraz Philip Morris.

-

likwidacja wielu miejsc pracy

VWL

zmniejszenie wpływów do budżetu z podatku VAT, PIT
szok cenowy dla polskiego konsumenta
-

drastyczne obniżenie popytu na płyny do e-papierosów

zwiększenie popytu na „dobra szkodłiwe (papierosy tradycyjne), co jest w sprzeczności z
założeniami promowania i wspierania
-

-

wzrost szarej strefy, przemytu, co nie przyświeca idei państwa prawa.
UZASADNIENIE
Podstawowym zamysłem ustawodawcy jest wprowadzenie podatku akcyzowego w

wysokości 0,7 PLN za każdy mililitr płynu do elektronicznych papierosów. Ponadto, postuluje się
objęcie płynów do papierosów elektronicznych obowiązkiem banderolowania oraz narzuca
produkcję wyłącznie w składzie podatkowym.
Mając na względzie całość przepisów podatkowych, doprowadzi to znacznego wzrostu
obciążeń administracyjnych po stronie mniejszych polskich wytwórców płynów do e papierosów, co
doprowadzi

do konsolidacji w ańcuchu dystrybucji, powodując mniejszą konkurencję wśród

producentów i zwiększenie presji marżowej z ich strony, co dla nas, detalistów może oznaczać
biznesowy wyrok śmierci. Nastąpi ograniczenie wyboru rynkowego plynów do elektronicznych
papierosów wyłącznie do marek produkowanych przez British American Tobacco oraz Philip Morris
skazując konsumentów na ofertę hegemonów branży tytoniowej.
Należy jednak uznać, że zdecydowanie największym zagrożeniem stricte biznesowym dla
sprzedawców detalicznych jest drastyczne obniżenie popytu na nasz produkt, spowodowany bardzo
dużym szokiem cenowym. Polski konsument nie jest gotowy na tak drastyczną podwyżkę cen
płynów do papierosów elektronicznych.
Trzeba przy tym zaznaczyć. że nie do końce jasne wydają się przesłanki wprowadzenia
omawianego podatku. Podstawową przesłanka pozafiskalną zastosowania przez ustawodawcę
obciążenia akcyzowego jest chęć ograniczenia popytu na dobra szkodliwe. Należy tutaj z całą mocą
stwierdzić, że elektroniczne papierosy posiadają udokumentowaną światowymi badaniami niższą
szkodliwość od tradycyjnych papierosów. (np Raport Public Health of England).
1
Co więcej, zaspokajając potrzeby behawioralne palaczy i dostarczając czystszej nikotyny
bez substancji smolistych, poprawiają stan zdrowia palaczy (o ile odstawią tradycyjne, bardziej
szkodliwe papierosy) i ułatwiają im wyjście z nałogu. W nawiązaniu do badań prowadzonych na
całym świecie warto zauważyć, że nawet poziom wdychanych szkodliwych substancji innych niż
nkotyna takich jak aceton, aldehyd octowy czy formaldehyd jest w przypadku papierosów
e”ektronicznych znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnych papierosów (L.Shahab, M.L.

https: /www.go .ukJgoyernment organisations/puNic-heahh-england

Goniewicz 1 inni; [w:] Nicotine, Carcinogen end Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarefte end
Nicotine Replacement Therepy Users: A Cross-secfional Study).
2 Zdaniem badaczy, papierosy

elektroniczne nie są przy tym bardziej uzależniające od nikotynowej gumy do żucia, która jak wiemy
nie
jest
obciążeniem
objęta
akcyzowym
(J.F.Etter;
Dependence Ieyels in users of electronic cigaretles

nicotine gums and tobacco cigarettes).
3

Jeszcze mniej jasne wydają się determinanty objęcia akcyzą płynów beznikotynowych.
Jest to mieszanina glikolu polipropylenowego oraz gliceryny pochodzenia roślinnego wzbogacona o
przebadane aromaty stosowane szeroko w branży spożywczej. Oznacza to, że tego rodzaju produkt

nie zawiera jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i stanowi prostą mieszaninę substancji
dostępnych w większości aptek. Warto dodać że są to substancje nieobjęte akcyzą.
Mając na uwadze powyższe wprowadzenie akcyzy na płyny do elektronicznych papierosów
to biznesowy wyrok śmierci dla mikro i makro-przedsiębiorstw. W związku z podniesioną
wcześniej argumentacją, wnoszę jak we wstępie
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danychH skreśla się.
Niepotrzebne skreślić,
Pouczenie:
1, Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art 7 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności Iobbingowej w procesie
stanowienia prawa> lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)) w nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które
zachowały swoją aktualność.
2 Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założen projektu ustawy.
4 Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia

lnformacją Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami
założeń projektów ustaw (OzU. Nr iBl, poz 1080)

