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Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
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OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO •
OCKR

ZE WZANIŚ INTERESU BĘDĄCEGO PRZE4IOTE)4

W związku ze skierowaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy z dnia 14
czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zaklada objęcie opodat
kowaniem
podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych, będąc polską lkmą
płacącą
podatki w Polsce i zatrudniającą pracowników chcielibyśmy wlączy się w proces
legislacyjny
w.w. ustawy, a co za tym idzie podzielić się z autorami projektu uwagami i
spostrzeżeniami
opartymi o nasze diugoletnie doświadczenie w branży papierosów eIektronicznycl. Jednoc
ześnie
zwracamy się do Ministra Finansów z prośbą o zapoznanie się z naszym uwaga
i
mj,
propozycjami zmian projektu w.w. ustawy, które w naszej ocenie będą gwarantować
skutJią
ochronę interesów państwa i wpływów do budżetu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu
poZIńku
akcyzowego przy jednoczesnyin zapewnieniu przez państwo wanmków stabiln
ego rozwoju
wielu polskich firm branży papierosów elektronicznych do jakich zalieza się nasza firma.
Na wstcpie, jako prywatna polska fuma należąca do sektora malych i średnic
h
przedsiębiorstw, pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra, iż niemal wszystkie polskie
firmy
naszej branży nie prowadzą dyslrybucji lub sprzedaży wyrobów tytoniowych. %Ycdlug
naszej
Strona 1 zS
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pokkich f3rrn hrano\\ ch nic pro ad7i spr7eday nowaiorskich W yrobóW
W okrcse ostatnich 12. Ul iCSiCCY 1)OlSkk tirm\ hIOfl.;”OW C /ainw eStot\ Oly
relatywnie ogromne środki w dostoso\\anic cl,talalnosci handlowej do wyniagan
znowelizowanej zalcd\\ ic 6. iniesitcy ternu ustaW y O uchrome zdrowia przed następstW orni
Wywania I toniu 1 yrohow IyWfliO\yyCh. proWad7ającej m.in. .akaz sprzedaży internetowej.
Dostoso\ujac
do tych nowych przepisóW, iatrudiiiliśmy \yiCIU flO\yyCh praco\ynikÓw.
otworzy] iśm ni. in. now e punkty sprzed”aży stacjonarnej, zuw nrIiiii y dl uuter3li inowe li Oi\ 3 O
wynajmie pow ler7chn I handlowych. Obecnie na”a hrana daje obecnie hezpośredn le
zatrudnienie kilku tysiącom osób (wedIu szacunków 4 10 tys. osób). zapewnia regulanw
dochody kilku tysiącom polskich g spodarsiw. choć ohwt
3 naszych firni to zaledwk” ok. I
kwot transakcji zawi€raiiyc1i na rynku wywbó i ionioy ch.
Biorne pod uwagę powyższe. wnosimy o uw71ędnicnie przez Pana Minisim naszych
postulatów w trakcie projektowania i wprow ad,ania w pycie przepisów dotycztcych objęcia
podatkiem akcyzow yni płynów do papierosów elektronic/nych oraz innych produktów
)OW iazanych.
1
/

t\ toflioW \ch.

Uwagi do projektu ustawy I postulowane rozwiązania
1.

[)efinicja wyrobu akcyzowego „plyn do papierosów elektronicznych”

W projekcie ustaw y zawarto deinicj w brzmieniu:
../)ll”fl L/o jI/)WOJ%0% L”lek!rłmiLizL”ch roinór iyykorzysiyoany wpnpkrnsnch dckironirźii h.
:nrirno = izikoirnq juk / h”: ą7iko!rOy. w (i”;n ba:a o/o legi) mrtirio :oIlrierujqcci glikol lub
/lL ;1

W

tsLtj ocenie zastosowanie takiej definicji wyTobu okCyZo\Yci!O rodzi ryzyl(). i
Ci) produkt powinien być objęty podatkiem będzie uzależnione od wykazania
taktyczneo w ykoI7ystzmiu. użycia produktu przez konsumeiita. Idąc dalej, taka deiinkja inuc
umożliwić nicuezcn\)m przedsiębiorcom 5p37.edaż płynów prze7Jlaczonych np. dla celów
kolekcjonerskich, które w rzeczyw ist oc I będą \yykor/ystywone przez konsumentów w
papierosach elckironiczn)cli. W iw lązku / t\ in konieczna jest o xhrona lea]nie dziaająe)di
polskich 1iiny branżowych oraz państwa prci nadużyciami tego typu poprzez wprdienie
dcłnicji idcntylikująccj jednoznac7nie wyrób akc zowy zc w.zg]cdu na przeznaczeme produktu.
Dlatego proponujemy /.iItsow unie następującej tis1awowe definicji ioweo w ywbu
akcyzowego:
i

siw ierdzenie

„.phn do papierosów elektronicznych roz(wr przeznaczony do wykorzystania w
papiosacli elektrouiczuych, zurówno z saikoh ną jak I bez nikotyny, w tyni hiza do tego
IZtWOFU 7.2W”aj4Ca glikol lub ier uę;
-

W naszej ocenie „atosow art puw yŻzej 4kiniwji

\ ustawic

uniemożliwi Osjc7ciw”n1

przedsiębiorcom oirowiuie (zarówiw w Internecie jak w sklepmch slacjonaniych 7 papierosami
elektroniczmprni) piytnów w )korttyandi w paplerosach elckiromcznych Z pominięciem

owiazku akcyz•uwcu. Pt7ezna?cnie prdiiktu będzie okr.s1ane nie tylko poprzez dck)arae
{op. .„produkl kolckcjoncrski). ale również prprcz micsec
sprzedaży produktu (sklep z e-papierosami i płynami do e-pa piewsów) oz 1ld
inimocje udostepniane przez .rzedawcę lm owego I .thtalk2nego na ienta pmzmczea
producenta na jeflo o -tkowanitt
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takiego produktu (ulotki, reklamy. oferty handlowe).

Stawka podatku akcyzowego na plyn do papierosów elektronicznych
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2018 podatku akcyzowego
na płyny do papierosów elektronicznych, prz.) czym „podsiau”g opockiMowcmicą plwiu do
pczpierosów e1eksronk”:m”Ć”hjL”I jgo ilose IflTQOiU1 W mi/iIiii”uch, (I Skiwka akc :y 11(1 p/vii do
papic”ns6w ek”kiiynic:nych ul”,lo\i O. :/:o ku±ć/t mi/Wir”.
Jako flrma zajmujcc od wielu łat spr7cdażą deialiczn płynów do papierosów
e]ektronic,nych uwa.umy. że ctkwm wprowad,enia 7aproporlowancj w projekcie ustawy
wysokość stawki podatku akcyzowego na plyn cło papierosów elektronicznych w wysokości 0,7
ił za każdy mililitr (plus podatek VAT 23% od tej kwoty) będzie niemal calko\ita likwidacja
legalnego rynku tego typu produktów. Spow od uje w zrosi cen płynów do papierosów
clcktronieinch nawet o 400% i będzie oznaczać 570k cenowy dla konsumentów (!). W takich
warunkach nasza flima, zapewne podobnie do w iciu innych małych polskich przedsiębiorstw
branżowych, nie będ7ie miała żadnej możliwości optymalizacji kosztów i marż, by tiadał
prowadzić d,ialainość handlowa na rynku papierosów elektronicznych. Wprow adzenie stawki
podatku akcyzowego zaproponowatieco w projekcie ustaw y hedziemy dla naszej iirmy
omaL/ac.. konict..miiosc hkw uJ icji kkpow / p ipu_roymi LkktronlŁmn\mI orum /\\OlfltLnl
wzysikichzainidnionydi w iiich pl4cowuikiw.
W iwiazku z tym. proponujemy wprowadicnic podatku akc%,owcgo na płyny do
papierosów ck”kimnicznych w okresie pici „szych 3. łat ahm\ iazyw unia podatku w w yokości
maksmal.nej 0,1 zł a każdy mililitr poprzez przyjęcie w ustawie, iż:
2.

„

stawka akcyzy na płu do pajierosów elektronicznych w nosi
w pierwszym roku od wejścia w życie ustawy O4) zł za każdy mililitr
w drugim roku od wejścia w życie ustawy 0,05 zł za każdy mililitr
w tr7ecim roku od wejścia w życie ustawy (Ęl zł za każdy mililitr
-

-

-

t\aszym zdaniem. wprowadzenie podatku akcyzowego nn plyn\ do papierosow
elektronicznych wadlug powyższej zasady iagwurwnujc Ministerstwu finansów nadzór nad
rynkiem. który w okresie 3 lat będzie w sposób zrównoważony dostosowyw nI
do now ych
wymaiań fiskalnych. Jednocześnie wszystkim przedsiebioreoni branżtyym. w tym iius,ej
firmie, taki model wpw.adzenia uowco podatku akcyzowe2a zaQwarantuie kilkuletnia
perspcktywc podatkowa. która przekłada sic na stabilrmć i bezpieczeóstw o naszej tinny.
Zwraemiy uwagę, że ustalenie wysokości podatku (lub maksymalnej stawki podatku) 1)11w w
perspektywie najbliższych 12 miesięey od wejścia w życie ustawy uniemożliwi ws7ystkim
hnowu nie jak ichkolw iek
polskim firmom branżowym jakiekolwiek dlMenrti,towe 1
inwestycji. Będzie natomiast prowadzić do permanentnego bruku poczucia bezpieczeństwa i
niepewności, które nie su sprzymierzei?icem rozwi.ja polskich firm.

3.

Oznaczanie znakami akcyzy

Pgnkm zwrócić uwagę iż zgodnie z przepisami ohowiazujccj od I .t”cznia hr.
znowelizowanej ustawy o oehroni ziJrow ki przed następstwami użw aniu Ł toniu w
tniowycii widkość opakowań jntkoch płynów do papierosów ekkironiezm.e”h
7.awieraicych nikotynę jesi
raniczona do 10 ml, Jod to*zc”nk tu .!tmia ust wa oraz
5ironn 2 z

prtcpisy cI t\cłce mieszanin i whstancji chemicznych nakladajq na producentów produktów
tego typu (plyny do e-papierosów z nikotynę) ohow iqćck umicszezcmc zercgu o/nacie.
inlorinacji I ostrieżeń. w tym oslI7eeń tdrow”otnych. Powoduje, to iż naniesienie maku rikcy/\
na bardio male opakow anie jednosikow c plynu do papierosów elektronietn) ch może omaczać
ryzyko m.aslonięcie innych elementów gIaflc7nych opakow ania, które w nikaja / w pr/episów
lub gw arantują konsumentom pelm in Irmaeję o produkcie.
W iw
z tym, zwracamy un agę, że wprouadzenie oznac2aflia 7flkiem akry
plynón do papierosów eIeklronicmn\cIl nymw.u wehnjezneio przyotow unia takich znaków.
oznaczeń. które heda dosłosunane do specyflkaeji technicznej ti.go typu produktów Nasz\In
-zdaniem. znaki akcmy stosow arie np. dla oznaczania n yrobów tytonion yeh nic nadujq się do
-

lego typu zasłosowania.

4.

Data wejścia w życie ustawy

Projekt ustn y przew idujc. iż Lkuiiw hoJi w ±ycie c/nieiz I snc:nic, 2018 j
Naley 7aklndnć, co „resiit pflt\\ icrd,n M iflislCrSlw o Finansów w w O\\ ied,inch prason ych. )e
proces leisIaeyjny in itzuny z ustaleniem ostatecznej treści przepisów oraz przyjęciu dokumenii
przez Sejm RP. zakończony zostanie dopiero w I\” kwartale 2017 roku. Taki kalendarz
legislacyjny oznauzu. że szyscy przcdsiehiorcy „ohowiuzani do stosowania ustawy heda mieli
poda [kq.y ch „.1Lf ąI!. W p17.ypadku nowatorskich wyrobów tytoniowych, któie sa
wprowadzane do obrotu przez micdzynarodowc koncerny tytonio\ye. nie stanowi to źadnego
zagrożenia dki tych urm od w iełu lat prowadzi! one produkcję i import wyrobów akcyzowych.
-

dysponujt niezbędnym zapleczem organizacyjnym. technicznym i kapitałow”ym. by w krótkim
okresie dostosować się do nowych wymagań. Natomiast w przypadku płynów do papierosów
dektronicmnych. według naszych intxmacji żadna polska łirma branży papierosów
elektronic7nych nie prowadzi obecnie składu akcy/0wc20, nie 7alrudnia żadnych specjalistów?
„.akresu podatku akcyzowego. W naszej ocenie 7apleczc takie mogę posiadać w hrim?%
c]cktronic7nych ty”ko łkmy należące do koncernów tytoniowych. W zawizkui tym.
krótki kilkumiesięczny okres wejśtiu w ż.cie uslaw od chwili jej przyjęcia przez rząd i Sejm
wyeliminuje z rynku niemal W7ystkie polskie firmy.
„

W związku z tym, proponujemy imxmrię terminu w ejscia
w projekcie zapisu:

V%

życie ustawy poprzez wprowadzenie

Us(awa wliodzi w eie z dniem 1 stycznia 2018 r w zakresie, w jakim dotyczy wyrobów
nowatorskich.
Us(iwa wchodzi w życie z dniem I sti czuja 2019 r. w zakresie, w jakim dotyczy płynu do
eIekonicznych papieinsów..
-

-

Przyjccic powyższego 7FOfl)W zlnego przez nas zapisu zagwaranhje pn1s1ini
prdsiębiorstwoii bin? papicrisón cl trouicznych. szczególnie cktora małyeh i śndnieh
przedsiębiorstw. TntYżliw oć przy goton ania się do realizacji howiązków liskainyh
wynikających z ustawy. Okns 12 me-ęcy to nmym zdaniem 3ninimany czas dla zrealizowania
zwizartych z tym mw lyji (skkdy akcy zow c nowe luucuehy dostawców). pozyskania na ten
ed kapitalu własnego kmh krlytu, eientua1ną organh7.acj konsorcjów po.lskid urm oraz W
-
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7alrlldnienie pracow ników o kwali Ikacjaci wyn1ag1n\ch do obsług nowych
fiskalnych. Wejście w ycic ustu\\ y odniesieniu do r)nku. który nigdy nich)! objęt
podaikcni akcyzowym i zobow iwanie wszystkich jego uczestników do rewolucyjnej łmian
modelu biznesow ego i organizac)jnego wszystkich jego uczestników w ciągu kilku micsiey od
jej uchwalenia bedzie harkr organiiacyJn i kapitalow ktorcj naszym zdaniem nic podola
99% polskich firm hraiiy papierosów elektroniczn ch. Doprowadzi do ich likwidacji. Jeśli nie
o taki erekt chodzilo Iisiawodaw e\. bardzo prosimy I w nosimy o przyjecie wnoszonej przez nas
poprawki w tyzakr@sJ.
R)CSO\\

„

5.

-

-

Efekt fiskalny

Elktcni w prowadzenia podatku akcyiow ego na pl ny do papierosów elektroniczn\ eh w
\yysokości i terminie wska/an) m w projekcie ustaw y bd,ie najprawdopodobniej nsunięcie
nieznacznych wpł\ u ów budżetowych okupione bardzo w ysokim kosztem w postaci zamy kania
legalnych polskich przedsiębiorstw i sklepów. likw idaeją wielu miejsc pracy. Etiki regulacji.
która ma przynieśc budetow i państwa wplywy w wysokości 100 mln złotych moe więc b\ć
odwrotny od 7nmior7onego, ho tak wy5oka i Lak drastycznie wpuow adzona akyta piteniesK
polski rnek phnów do e-papierosr5w poza legalny ol)rÓt.
W iw ja,ku i pow ?szyna. jeszcze raz prosimy Pani Minisrn oraz u siystkk insŁ\ Łucje
uetcstnic/cc \\ imceie legislacyjnym projektu ustaw z dnia 13 cierw ca 20!? r. o zmianie
ustawy o podatku dkc)/owym O zapoznanie się Z naszymi Uwagami i pl”Opoz)cjaIiii /flhifl
projektu. W iiszcj ocenie pizediawione powy?ej zmian) pow inny zagwaantowa 1. skutccin
ochronę intcicsów państwa 2. realny wzrost wpiywów lisalnych do bud”etu l)at\a 7 tyto kl
podatku ake”4/owego 3. stabilny rozwoju polskich firm hniny papienow elektronlctn\ eh do
jakich zaicza si nasza firma.
„

D.

ZMĄCONE DOKUMiTY

E.

.
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