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Polski Ład Akcyzowy również wymaga naprawy

Szymon Parulski, doradca podatkowy

Przez ostatnie miesiące opinia publiczna

była bombardowana informacjami na

temat kolejnych błędów i niedociągnięć,

jakie wynikały z uchwalonego w

pośpiechu pakietu ustaw podatkowych –

tzw. Polskiego Ładu. W tym szumie

informacyjnym niemal bez echa przeszła

równie duża zmiana, która miała miejsce

w polskiej akcyzie.

Przy czym nie chodzi tutaj o szeroko

reklamowane, a w praktyce symboliczne

obniżki akcyzy na paliwa silnikowe czy

węgiel. Równolegle bowiem z uchwalaniem Polskiego Ładu w polskim parlamencie

„gładko” przeszła istotna zmiana w systemie opodatkowania wyrobów tytoniowych i

napojów alkoholowych. Otóż ustawodawca za jednym zamachem wprowadził tzw.

mapę akcyzową, czyli serię podwyżek tego podatku na lata 2022–2027 r.

Sama idea uchwalania zmian wysokości stawek akcyzy na kolejne kilka lat jest bardzo

dobra i w praktyce z powodzeniem stosowana u większości naszych unijnych

sąsiadów. Jednak skala tych podwyżek może długofalowo rodzić problemy z powrotem

szarej strefy, która obecnie jest skutecznie zduszona dzięki wojnie na wschodnich

granicach polski i związanym z nią uszczelnieniem granic oraz bardzo dobrej

koniunkturze gospodarczej, której nie zakłóca nawet potężna in�acja. Jednak skutki

drastycznego podnoszenia akcyzy znane są z doświadczenia lat 2010–2014, kiedy w

wyniku skokowych podwyżek stawek na papierosy szara strefa wzrosła do prawie 20

proc. całego rynku. Czy tak się stanie i teraz – dowiemy się pewnie za kilka lat.

Natomiast wiemy już, że szumnie zapowiadana walka resortu �nansów o zdrowie

Polaków okazała się porażką. Ustawodawca za namową ministra odpowiedzialnego za
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państwową kasę zdecydował się na podwyżkę akcyzy na papierosy, ale jedynie te

najtańsze (stało się to poprzez wzrost tzw. minimalnej kwoty akcyzy, jaka obciąża

każdą paczkę papierosów). Podwyżka minimalnej akcyzy na papierosy do 105 proc.

wyżej wymienionego minimum akcyzowego nie dotyczyła więc papierosów drogich i

najdroższych. Z niezrozumiałych powodów minister stanął więc w obronie

najdroższych papierosów, które pomimo że generują najwyższe marże dla koncernów

tytoniowych, są równie szkodliwe co te najtańsze. Można by powiedzieć, że resort

�nansów nie dba tylko o zdrowie, lecz także o gusta palaczy, pozwalając im na zakup

„najdroższych” papierosów z niższą akcyzą.

Tymczasem po wprowadzeniu nowych przepisów zdarzyły się dwie rzeczy. Wzrosły

ceny papierosów najdroższych, a jednocześnie efektywnie spadły ceny marek

najtańszych, należących do tego samego koncernu. Te zjawiska uniemożliwiły

realizowanie celu regulacji, bo pozostali gracze nie są w stanie podnieść cen swoich

produktów.

Zatem główny zdrowotny cel związany z podwyżką opodatkowania najtańszych

papierosów nie powiódł się. W rezultacie nie tylko zdrowie Polaków nie zostało

uratowane, lecz także budżet państwa obszedł się smakiem, bo nie uzyskał

odpowiednich wpływów z podwyżki cen najdroższych papierosów. Można by

powiedzieć, że w wyniku tych zadziwiających zjawisk Ministerstwo Finansów po raz

kolejny zostało przechytrzone przez największych podatników akcyzy w Polsce, gdyby

nie to, że taki negatywny scenariusz był wskazywany wcześniej jako bardzo

prawdopodobny przez ekspertów pracujących w ramach Forum Akcyzowego.

To, że nasze prognozy się sprawdziły, uważam za potwierdzenie jakości naszych prac

wbrew głosom, które nasze stanowiska usilnie dyskredytowały.

Konsekwencje wynikające z błędów w Polskim Ładzie zostały nie tylko sprawnie

zidenty�kowane, ale nawet w ostatnim czasie rząd przyjął projekt zmian przepisów,

który te najważniejsze błędy naprawia. Czas więc, aby minister �nansów poświęcił

nieco swojego cennego czasu na naprawę błędów akcyzowych, jakie zostały wcześniej

popełnione. Akcyza jest oczywiście tematem bardziej niewdzięcznym niż podatki

dochodowe czy VAT, podatników i ekspertów w tej dziedzinie jest niewielu. Jednak tak

samo jak w podatku dochodowym konsumenci na co dzień ponoszą koszty błędów

resortu �nansów. Błędy w polityce akcyzowej i zdrowotnej można i trzeba naprawić.

Jeżeli nadal zdaniem ministerstwa papierosy są za tanie, to niech podwyższy akcyzę

dla wszystkich po równo. W ten sposób wzrośnie również średnia ważona cena



detaliczna papierosów, a co za tym idzie – minimum akcyzowe, a wreszcie ceny

wszystkich papierosów. Osiągniemy więc cel zdrowotny. Natomiast dodatkowe środki

w budżecie zawsze są mile widziane, nawet jeżeli nie są przeznaczone na ochronę

zdrowia.
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