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Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy
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OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO,
OCTONY

ZE WSKAZANIEM INTERESU BDĄCESO PRZEDMIOTEM

W zwiazhu ?e skierowaniem do konsultacji puhlicinch projektu uta y z dnta 14
ceryca 2017 r. o 7mianie utay opodatku akey7o% m, kiór zaklada objęcie opodatkoianicm
podatkiem ake4,o ym plyflO\ do paptero elektroiueinycli, heduc polską [urna placacu
podatki
tsce atrudniająeq pracow nikó chcklibyśrn} Iąciyć się w proces Iegis1aejny
y .u. titaw y. a co ;a iynt idite podiielić tę / autorami projektu uwagami i postriecmiam I
braWy papierosow elekti”onic/n}ch. Jednocześnie
oparty mi o nasie diugoletnie dosw tadezenie
zracamy Ie do \linistru Finansów z proba o J”apolnanie si
naiytni uwagami
propo7ycjamt 7rntan projektu w.w. ustauy. które naszej ocenie będą gwarantoać kULeCmą
ochronę I teresów l1ańst\a r wpływóy do budżetu R7eezypospoIitej Polskiej / t\tulu p4xIatku
akcyioego pri jed xłcsnym zapew nientu priet pańiw o w arunkiw stabt!nc!t) wzw ojii
iciu Pkc trm hran papierosów eiektronicnrch do jakich /altc7a ię naa tbTna.
Na w stępie. jako prywatna polaka lktua nakąca do sektora malych i srcdnich
priedsięhiortw. pragniemy zwrócić uwagę Patia Ministra, iż niemal zytkie pokkie trtn
naszej branży nie prowadzą dystryhuci lub sprtdąy wyTobów ty wnioy >ch. Y edlug nas/ej
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iedi ?adna / polskich irm hran/o\\ %ch nie proad,i pricda”y nowatork ich \rohów
\\ okrcie otainic1i 12. miesięcy polskie lknl\ hrano\\ c zain eiow aly
t Lomo ch.
dostoou anie działalności handlou ej do t magań
rekit) unie oromiic środki
/nowcIizo\yanej zaled\Vie 6. mieicc\ temu ustau \ o ochronie zdrou ja pried i1ntępst\\ arni
u\”aflia tytoniu 1 \yyroho\\ tytoniow\ch. u prcuadzajaeej m.in. zakaz sprłeckt?\ internetow ej.
Dostosuw ujc się do tych now ych pr,episo\y. zatrudniliśmy u iclu now ch pracow ników.
dlugoterminow C umow o
otu orzyliśniy m.in. nowe punkty spricda?y lacjonariwj. au
obecnie leiporecInic
branża
daje
nusa
Obecnie
handhw\
\ch.
w najmie powierzchni
osób).
ztpew ola i (gularn
racunkóu
4-10
tys.
(w
edlug
„atrudnienie kilku tysieom osób
Lo zaledu ic ok. 1%
firm
choć
obrot)
11as/\ch
dochody kilku tyiqconi polskich guspodartw.
za\yie1Ian
i
obów
tytoniowych.
ch na nku wyi
kwot transakcji
l3iorac pod uwagę po ?s/e. \\ noimy O uwzględnienie przez Pana \l inkira naz eh
postulatów w trakcie projektowania i wpwuadzania u „cic pi7episo\ dotyc/c\el1 objęcia
f)odatkem akczowym pliióu do papierosów eIektronicin ch oraz lnn\ eh produktów
P° iaianych.
.

Uwagi do projektu ustawy i postulowane rozwiązania
Definicja wyrobu akc3zowcgo „plyn do papierosów elektronicznych”

1.

ąi

W projekcie ustawy zawarto deflnicję w brzmieniu:
mzI t yór wykoizysiywi,y wprpićmsach elckiioizicz,z ycij.
do f)upicfl).% 1) i eleki, o;ziczni
12(J Z „;ikoty,io jak I bez „iikniiiiu. w ha, baza do lego razi torii zuni”nijać u glikol lub
-

glwe,z T1Ą.
W naszej ocenie zastosowanie takiej dermicji wyrobu akcyzowego rod7i ry/\ ko. iż
stwierdzenie czy produkt powinien być objęty podatkiem będzie uzależnione od w ykatania
taktycznego wykorzystania. użycia produktu przez konsumenta. Idąc da lej. taka deFinicja mok
umożliwić nieuc/ciwym przcdiębiorcom sprzedaż. plynów przcznaczon ch np. dla celów
kolekcjonerskich, które \\: rzeczywistości hęd w ykorzysi.ywane przez kon%umentou u
papierosach elektronicznych. W zy izku z tym konieczna jest o ochrona legalnie dzialających
polskich lriuy hraniowyeh oraz paiistwa przez nadużyciami teto typu poprie wprowadzenie
detnicji idcnt\ Fikującej jedno7naeznie wyrób akcyzowy ze względu na pe7nac7enie produkw
1)laiego pt oponujemy „.astosowa nie następujeej ustawowej detinicj i now ego u yrobu
akcyzou ego
.„piyii do papierosów e1ektroiicznycli roztwiir przeznaczony do wykorzytania W
pipierosach elektroniczitych, zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny, w ty ni baza do tego
roztworu zawierająca glikol bh gIicerynę;”
-

W naszej ocenie „astoowanie pow yżsi.ej deflniei w ustawie unierno,hwi nieuczciwym
przedsichiorcoin otrowanie (zartw no w Internecie jak w sklepach stacjon2rnyeh z papicrosaim
elektronicznymi) płynów wykorzystywanych W papiercach elektronkznych z pominięciem
kowiazku akcyzowego. Przeznaczenie produktu hędzie określane nie tylko poprzez deklarację
producenta na jco opakowaniu (np. .prnśiukt kolekcjoiicrski). ale również poprzez miejsce
sprzedaży produktu (sklep z e-papierosami i p nami do e-papierosów) oraz wszelkie
informacje udostępniane piez sprzcdaw cę hurtowego I detaUcznego na temat przcziiaczenia
Strona 2 z 5

takiego prndttkw (ulotki. reklamy. oferty harldIo\e).

2.

Stawka podatku akcyzowego na plyn do papierosów elektronicznych
Pi ojekt usta\ \ przeu kluje wprowadzenie od cijiia 1 siy znia 2018 pudd ku akcyzou eo

na ph n do papierosów elektronicznych, przy czym „pocAuiwq o,hukouynic, piinzi do
eh”l1rnhzlL :inch/r Jego l/ILC %lTrow,uą w mi/ilhraeh. n rui1w okey mi plyn do
pLlJflLI (hOt Ł1Lk1fl)fliĆZii1CJ1 i”iiosi O. 7:1 :u kut1i „ni1ilii,.

pu/)ieIno%

Jako trrna łajmujace od wiciu lut sprzcdażt detaliczną phnow do iaió
elektronic/n\eh uw ażarn\. e elkWrn w prowadzenia zaproponow anel W projekcie ustaw
\sokość awki podatku akcyzowego na płyn do papieroóu elektronicLn\cll w wsokoci 0,7
ił 7a kad\ mililitr (plus podatek VAT 23% od 1 kw ot) będiic mcmai całkowita likw idacja
iealnego r\nku tego tpu produktów. Spowoduje
/rot cen plynó\y do papieroow
elektroniczn\ch nawet o 400% i hedzie oinactae szok cenow % dla konsumentó\y ( !. \„ takich
warunkach naźa firriia. zapewne podobnie do wielu innych małych poI.ktch przcdsiębiortw
hranow ych. nic hdzic miała .adnej możliwości nptymaliiacji ko,iów i mar. b\ nadal
adii d,ialalnoć handlowy na rynku 1 pierosów elektmnie,nych. Wprow inie stawki
podatku akewowego zaproponow ancto w prqjekcic ustawy bedziciny dla naszci 1rin\
0701C7 c konieC7noc
likw id icji kkpow 7 pjpii osimi ełcku omJn\ mi ora/ iw OIWLOI
w „zysi kich zat nidj yuji1iptcow nikow
W iw kiAii i tym, proponujemy w
ad,enie podatku akcyzowego na płyny Cło
krei licr\ szych 3. lat ol)owi)zywania podatku w w y”sokoci
lpieIosoW ektroncznych
niuksynialncj 0.1 ił ia każdy niiliłitr poprici pr/yjeeie w ustawie. i:
stawka akc z na płyn do papierosów elektronic7ny cb W) nosi
w pierw”zyrn roku od wejścia w żcie usIaw 0.0 ił a każdy mililitr
- w drugim roku od wejścia w życic ustawy 0.05 zł za każdy mililitr
- w trzecim roku od wejścia w żcie ustaw)” 0.1 ił ta każdy mililitr
-

\asim zdaniem. wprowadieiiic podatku ukcyzo\ycm na płyny do papierosów
elektronkinycli według powyższej zasady „agwarantuje Ministerstwu 1-inansów nadzór nad
n nkiem. któr” w okresie 3 tat htdiie w spo”.6h 7rów nuw ażony dostosow ywal sk do nowych
w inagan tiskalny ch. Jednocześnie w szyskim przedięh torcom branżow ym, w tym naszej
flrmie. taki model y. prow adzenia now ew podatku akcyzowo zawarantuje kilkulcąj
per-pekt.yw
óraprzekłada się na
ahilnoibepieczeńtwo_naszej tirmy.
Zw raeartiy uw age, ?„e ustalenie wysokości podatku (lub maksymalnej stawki podatku) tylko w
pcrsktyic nąjhIiszych [2 miesięcy od uejci; w cie ustawy uniemożliwi wszystkini
polskim tinmMn branżow m jak iekolw kk ci lugoterrninow c planowanie jakic[ikolw kk
inwest\cjl. [cdume natomiast prow adiie do permanentnego braku poczucia bezpieczeństwa i
niepew nosci. ktrc nie są sprzymierzeńcem iozwojo polskich firm.

3.

Oznaczanie znakami akcyzy

Pragniemy zwrócić uwagę. i „godnie / przepisami obowiązującej od I stycznia hr.
znowelizowanej ttaw O ochrtnre zdrowia pried naslep%twarni używania tytoniu i wyrobów
ŁyWniowyClL w icihośe opakowań jednostkowych pt\now do papierosów cicktroilicinyLh
iaw[QraiIe\ch tukotync jest ograniczona do 10 mŁ Jednocześnie ta sama ustawa orać inne
Struna 3

:5

przepisy dot iace mieszanin i substancji chemicznych nakładają na produccntń\\ produkTó\
tego typu (phn\ do cpapicrosó
nikotynę) oho\\ i,ek umie/c/enie szereeii oiiuc/en,
intormaeji i ostric?en. w t\rn ostrzeżeń drowotnych. Po\\oduje. Lo i, naniesienie znaku akc\,
na bardzo mak opako\\ anie jednostkowe IllynLI do ipwos elektronicznych mWc oznaeiać
ryzyko zasłonięcic innych elementów graficznych opako\\ ania. ktorc wynikaj z w. priepio
lub gy arantuj kon%umcntum pelną inlormację o produkcie.
W zwi3/ku / t\m. zwracamy uwauc. c wprowadzenie o7naczania znakiem akcyz
n1ynódoianierosówelektronicznych wyniaea tcclmic,iieio pryo1owąnia tak ich znąko\
oznacień. które beda dostosowane do specylikacji technic,nej Wuo typuDwdukió\. Naszni
zdaniena, znaki akc\zy stosowane np. dla oznaczania \% \robó% tytoniowych nie nadają się do
tego typu zastosowania.

4.

Data we,jścia w życie ustawy

Projekt usta\ y przewiduje, iż [Jiaiići wyhod:, ic k = cinicnz J snc:niu JOJS
Nale7y7akladnć. co7resitą poiwierdza Ministerstwo Finano\ W \\pow1edziach prnowych. „e
proces legiskic%jn\ /wiązany z ustaleniem os[utecLnj treści przepisów oraz przyjęcia dokwnenw
fZCZ Sejm RP. 7akończon
zostanie dopiero w IV kWartale 2017 mku. Taki kalendarz
kislacjn oinacia. że
y_pjedsichiorey zohoy ia7ani do stosowpia usiz.iwy hedi mieli
czas /aledW je kilku ntiesiecy na wprowadzenie wskaianyeh w ustawie mecllanizmoW
podatko ych
sWoich firmach. W przypadku nowatorskich wyrobów ty”wniowych, które a
wprowadzane do obrotu przez międzynarodowe koncerny tywniowc. nie stanowi to żadnego
zagrożenia dla tych firm od wielu lat prowadzą one produkcję i impori wyrobów akcyzowych.
dysponuja niezbędnym zapleczem organizacyjnym, technicznym i kapitałowym, by w krótkim
okresie dastosouać ię do nowych wymagań Natomiast u przypadku płynów do papierosóW
elektronicłnych. według naszych inlbrmacji żadna polska firma brany papierosów
elektronicznych nie prowadzi obecnie składu akcyzowego, nic zatrudnia żadnych specjalistów z
zakresu podatku akcyzowego. \V naszej ocenie zaplecze takie mogą posiadać w branży
papierosó\y elekLroniczia ich tylko firmy należące do koncernow tytoniowych. W zawiązku z tym.
krótki kilkumiesięciny okres wejścia w życie ustawy od chwili jej przyjęcia przez rząd i Sejm
wyeliminuje z rynku niemal wszystkie polskie firmy.
-

\\r

W

związku z tym, proponujemy zmianę terminu w ejścta W iwie ustawy poprzez w prow adzenmc
projekcie zapisu:

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
nowatorskich.
-

zakresie, w jakim dohczy

rabów

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r w zakresie, w jakim dotyczy ph nu do
elektronicznych papierosów.
-

Przyjęcie powyższego zaproponowanego p rzez nas zapisu zagwarantuje polskim
przedsięhiorstwona branży papierosóW elektronicznych. %/c/ególrńe sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, możliwość przygotowania się do realizacji obowiązków fiskalnych
wynikających, ustaw y. Okres I 2 miesiecy to naszym zdaniem minirnaIn czas dla zreali7owanta
zwiazanych z tym inwestycji (składy akcyzowe, nowe tańeuclay dostaWców), pozyskania na ten
ee[ kapitahi w łasnego lub kredytu. ewcntualn ergu aeę konsorcjów polskich fim oraz
-
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nhiarę potrieh 7atrudnienie pracowników o kw ali lkuejach wyniacanych do ohlugi nowych
preów I kŁilnyc li. \\ cjścic w ?yeie ustaw Y w ndnieieniu do rnku. który nigdy nie by 1 ubjiy
podatkiem akcy tow y ni i „obnwią,anie w siy.stk ich jego uccsiników do rew oluc%jnej łnhian\
modelu bizncsouceo i raiiizacyjnco \ 7\9tkichjC() uczestników wciągu kilku miesiey od
jej uchwalenia będzie barierą organ izacjn i kapita tow ą. której nazy ni daiiioin nie podola
polskich trm brany papierosów elektronicznych. Doprow adzi do ich likw khwji. Jeśli nie
o taki elkt chodziło Ustawodawcy. bardzo proim% i \\ flO9ini\ o pr/\ jecie w nniofle prie ;ias
2p1a\yki_wtym7akresie.
1
-

5.

—

Efekt fiskalny

adzenia podatku akc\,ow ego na płyny do papiemsow dekironicinych w
tktem
wsokości i terminie w skazanym w projekcie ustawy hęd,ie najpraw dopodobniej Osiągnięcie
nieznacznch w pl\ w ów budżetowych okupione bardzo w ysokim kosztem w po1aci zamykania
legalnych polskich przedsiębiorstw i skiepow. likw idacja wielu miejsc pracy. L1kt reuukicji.
która ma przyn iec buW.etow i państwu w pływy w y okoe I I 00 mln złotych mo2e w ięe być
odwrotny od zamierzonego. ho tak wysoka i tak drast3eznie w l)ro\ad7ofla akcy7a przcniesie
polski ruek płnow do e-papierosów pw”a legalny obrot.
W związku / powy?_stym. jeszcze rai prosimy Pana Ministra oraz wsiytkie instytucje
uczestniczące w procesie lcgisiacjnym projektu ustawy / dnia 14 czerwca 2017 r. o zmianie
(J Podatku akciow ym o 7apoznanie się 7 nas/\mi Uwagami i propoz\cjami zmian
projektu. W naszej ocenie przedstawione powy”ej /micm\ pow inny zagwaraitowa I. skuteciną
ochrone interesów ptlnstwa 2. rcaln wzrost w ptyw ów fiskalnych do hudciu [)aństwa 7 tttilu
podatku akeyioweiw 3. stabilny rozwoju polskich firm hrany papiero.óu elektronicznych do
jakich zalicza się nasza firma.
D.
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