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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym z projektem aktu wykonawczego. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A  

z dnia  

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym1) 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 3, poz. 11,  z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 98:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym mowa  

w ust. 2, uznaje się za: 

1) dwa papierosy – w  przypadku gdy, wyłączając filtr lub 

ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie 

dłuższy niż 11 centymetrów;  

2) trzy papierosy –  w przypadku gdy, wyłączając filtr lub 

ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie 

dłuższy niż 14 centymetrów; 

3) cztery papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr 

lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie 

dłuższy niż 17 centymetrów; 

4) pięć papierosów – w przypadku gdy, wyłączając filtr 

lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie 

dłuższy niż 20 centymetrów.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalenia, co 

należy uznać za sześć, siedem i większą ilość 

papierosów.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości 

i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się: 

1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z natu-

ralnego tytoniu, 

2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym 

wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym 

kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym 

produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi 

taka konieczność, ale nie ustnik, w przypadku cygar 

z  ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub 

ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż  

10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej 

długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry 

– jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do 

palenia w stanie niezmienionym.”, 

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu 

i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarza-

nia tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do 

sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub 

cygaretkami, a nadające się do palenia.”, 

e) uchyla się ust. 6, 

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Produkty składające się w części z substancji innych niż 

tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, 

są traktowane jako cygara i cygaretki.”; 

2) w art. 99: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:  

1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 158,36 zł za 

każde 1.000 sztuk i 31,41 % maksymalnej ceny 

detalicznej; 
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2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 102,32 zł 

za każdy kilogram i 31,41 % maksymalnej ceny 

detalicznej; 

3) na cygara i cygaretki – 244,40 zł za każde 1.000 sztuk.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100 % 

całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej 

średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży.  

5. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo 

tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości 

odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do 

palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, i ilości odpowiednio tych papierosów albo 

tytoniu do palenia.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5c w brzmieniu: 

„5a. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5, oblicza się  

w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące 

wszystkie podatki.  

5b. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów 

albo tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych  

z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który 

średnia ważona detaliczna cena sprzedaży jest obliczana. 

5c. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 

papierosy stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę 

sprzedaży obliczaną na podstawie danych za pierwszych 

10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na 

który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży jest 

obliczana.”, 

d) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:  

„8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólno-

towego papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opako-
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waniach jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną 

detaliczną, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy 

w  wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za 

maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną 

wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży, 

przeliczonej na jednostkę 1.000 sztuk dla papierosów, a dla 

tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 

1.000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu 

do palenia. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub 

tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostko-

wych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną 

detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona 

akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 

podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania 

podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, 

stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości 

określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną 

cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej 

ważonej detalicznej ceny sprzedaży, przeliczonej na 

jednostkę 1.000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do 

palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1.000 sztuk 

papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.”, 

e) ust. 11 – 13 otrzymują brzmienie: 

„11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 

palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

informacji o ilości znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek 

papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną 

ceną detaliczną w okresie: 
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1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 

2) roku kalendarzowego  

– poprzedzających rok kalendarzowy, na który jest 

obliczana średnia ważona detaliczna cena sprzedaży. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, termin, formę 

przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa  

w ust. 11, uwzględniając potrzebę ustalenia średniej 

ważonej detalicznej ceny sprzedaży. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów, 

przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie 

danych, o których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby 

ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy.”, 

f) dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży, w odniesieniu 

do papierosów i tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 

1  marca danego roku kalendarzowego, na podstawie 

danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2.”. 

 

Art. 2. 1. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2011 

zostanie oszacowana na podstawie uzyskanych od podmiotów danych, o których mowa 

w art. 99 ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi do dnia 

31 grudnia 2010 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
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Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 

papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2011.  

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 1 

pkt 2 lit. b w zakresie art. 99 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 i lit. c w zakresie 

art.  99 ust. 5a i 5b ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 2, które wchodzą w życie 

z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 

16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury 
oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 
2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1, z późn. zm.). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 
i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.  

 

 

 

32/10/EP 



 

UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza zmiany do ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). Projekt 

ten został opracowany w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy 

Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG 

i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów 

tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1, z późn. 

zm.), zwanej dalej „dyrektywą”. Projekt nowelizacji ustawy został opracowany na podstawie 

założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2010 r.  

Przedmiotowa dyrektywa powinna zostać implementowana do krajowego porządku prawnego 

w terminie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r., chyba że z innego przepisu dyrektywy 

wynika możliwość jej późniejszej implementacji (np. implementacja przepisu w zakresie 

minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym papierosów – przez zmiany 

wysokości stawek podatku akcyzowego – będzie następować sukcesywnie, w związku 

z przyznanym Rzeczypospolitej Polskiej okresem przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r.). 

Proponowane regulacje wynikają jedynie z potrzeby wdrożenia rozwiązań ujętych 

w przedmiotowej dyrektywie i nie zawierają rozwiązań niewynikających z dyrektywy. 

Przedstawiony projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym zakłada: 

1) wzrost stawek podatku akcyzowego na papierosy na 2011 r. na poziomie 4 %, 

2) wzrost stawek podatku akcyzowego na tytoń do palenia na 2011 r. na poziomie 4 %, 

3) wzrost stawki podatku akcyzowego na cygara i cygaretki na 2011 r. na poziomie 4 %, 

4) zniesienie najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC) oraz zastąpienie NKC średnią 

ważoną detaliczną ceną sprzedaży, 

5) zmianę istniejących definicji papierosów, cygar i cygaretek oraz  tytoniu do palenia. 

Zasadniczo zmiany ustawy o podatku akcyzowym dotyczą rozdziału 3 „Wyroby tytoniowe”, 

zawartego w dziale IV „Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania 

i stawki akcyzy”. Nowelizacja dotyczy  w szczególności art. 98 i 99 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym. 
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Nowelizacją zostały objęte: 

1) art. 98: 

– ust. 3, w którym dokonano zmiany definicji papierosów, przez wskazanie, że za dwa 

papierosy należy uznać tytoń zrolowany, w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on 

dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów, za trzy papierosy, 

w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie 

dłuższy niż 14 centymetrów, za cztery papierosy – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub 

ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów, a za pięć 

papierosów – w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 

17  centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów. Według tej zasady – zgodnie 

z dodanym ust. 3a – będzie się ustalać, co należy uznać za sześć i większą ilość papierosów.   

Zmiana jest podyktowana nieprawidłowościami związanymi z interpretacją niniejszego 

przepisu oraz praktykami związanymi z unikaniem opodatkowania tych wyrobów na tle 

obecnie obowiązującego brzmienia tego przepisu.  

Stanowi ona implementację nowego art. 4 ust. 2 dyrektywy. 

– w ust. 4 zmiana  polega na uszczegółowieniu obecnie obowiązującego przepisu  ustawy, 

przez dodanie elementów: przeznaczenia cygar i cygaretek do palenia w stanie 

niezmienionym i ograniczenia wagowego dla cygar (cygaro powinno ważyć nie więcej niż 

10 gramów). Proponuje się więc uznać za cygara lub cygaretki, jeżeli są oraz mogą być 

przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym (biorąc pod uwagę ich 

właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów): 

1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z naturalnego tytoniu, 

2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu 

w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt 

w  całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik,  

w przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, 

wynosi nie mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy 

przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry.  

–  w ust. 5 doprecyzowano definicję odpadów tytoniowych, co skutkuje zmianą definicji 

tytoniu do palenia. Zmiany te stanowią transpozycję art. 5 pkt 2 dyrektywy. 

– ust. 6, w którym proponuje się uchylenie przepisu określającego, jaki tytoń do palenia jest 

uznawany za tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów. Implementacja 
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przepisu dyrektywy w zakresie uznania za tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania 

papierosów tytoniu do palenia o szerokości cięcia mniejszej, równej lub większej niż 

1,5 milimetra prowadziłaby do sytuacji, w której de facto, niezależnie od tego, jaka byłaby 

szerokość cięcia tytoniu, zawsze mielibyśmy do czynienia tylko z tytoniem drobno krojonym 

przeznaczonym do skręcania papierosów. Zatem skoro tytoń do palenia spełnia definicję 

tytoniu drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów, to, biorąc pod uwagę 

brak rozróżnienia stawek dla tytoniu do palenia i tytoniu drobno krojonego do skręcania 

papierosów (obecnie jest stosowana tylko jedna stawka podatku akcyzowego na tytoń do 

palenia), przepis należy uznać za bezprzedmiotowy. 

– w ust. 7 zmiana polega na wykreśleniu warunków uznania wyrobu za cygaro i cygaretkę, 

które to warunki zostały przywołane w art. 98 ust. 4.  

2) art. 99: 

– w ust. 2 określono nowe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, w tym na papierosy, tytoń do 

palenia oraz na cygara i cygaretki. Stawki podatku akcyzowego na 2011 r., które zostaną 

określone w zmienionym art. 99 ust. 2, wyniosą od dnia 1 stycznia 2011 r. odpowiednio:  

– na papierosy: stawka kwotowa – 158,36 zł/1.000 sztuk i stawka procentowa 

w wysokości 31,41 %,  

– na tytoń do palenia: stawka kwotowa 102,32 zł za każdy kilogram i stawka 

procentowa 31,41 %,  

– na cygara i cygaretki na poziomie stawki kwotowej wynoszącej 244,40 zł za każde 

1.000 sztuk. 

Podwyższenie kwotowych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe do zaproponowanej 

wysokości jest podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem wpływów do budżetu 

państwa, jak również koniecznością zwiększenia wpływów budżetowych w celu zmniejszenia 

deficytu. 

Przedstawione wysokości stawek akcyzy na wyroby tytoniowe w 2011 r. wiążą się także  

z przewidywanym kursem euro z pierwszego dnia roboczego października 2010 r. 

i przewidywanym (za 10 miesięcy) poziomem średniej ważonej detalicznej ceny papierosów 

wyliczonej na podstawie zebranych od przemysłu tytoniowego danych za 8 miesięcy 2010 r. 

Ponadto są one wynikiem utrzymania założonego w projekcie ustawy budżetowej 4 % 

ogólnego wzrostu obciążenia podatkiem akcyzowym wyrobów tytoniowych, przy założeniu 

niewaloryzowania ceny detalicznej papierosów. Zakładając, iż proponowana 4 % podwyżka 
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akcyzy ogółem nie spowoduje w 2011 r. wzrostu cen detalicznych papierosów, średnia 

ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów pozostanie na poziomie z 2010 r. W sytuacji 

założenia wzrostu ceny papierosów uzależnionego od decyzji producentów mielibyśmy do 

czynienia z niepewnością założonych wpływów budżetowych. 

 

Mając na uwadze powyższe założenia, stawka kwotowa akcyzy na papierosy powinna 

kształtować się na  poziomie 158,36 zł/1.000 sztuk. Stawka taka byłaby wyższa o 7,9 % 

w stosunku do stawki kwotowej obowiązującej w 2010 r., wynoszącej 146,83 zł/1.000 sztuk.  

Podwyżka stawki kwotowej powyżej planowanej 4 % podwyżki akcyzy ogółem wynika 

z faktu, iż nie wzrasta akcyza z części procentowej stawki podatku akcyzowego.  

W tym przypadku, biorąc pod uwagę wymogi unijne, akcyza od wszystkich papierosów, 

a  zatem i od papierosów o najniższej cenie detalicznej (przyjętej na poziomie 7,80 zł/20 

sztuk),  wyniosłaby 71,27 euro przy urealnionym kursie 3,9407 zł/euro, a udział akcyzy  

w średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów (przyjętej na poziomie  

9,01 zł/20 sztuk) osiągnąłby 66,56 %. 

 

Stawki podatku akcyzowego na tytoń do palenia również wynikają z 4 % podwyżki akcyzy 

ogółem i założenia niewaloryzowania ceny detalicznej, tj. zakładając, iż podwyżka akcyzy nie 

spowoduje wzrostu cen detalicznych.  

Podwyżka akcyzy na tytoń do palenia o 4 %, przy założeniu przyjęcia na 2011 r. szacowanej 

średniej ważonej ceny detalicznej na poziomie 2010 r. wynoszącej 280 zł/kilogram powoduje, 

iż stawka kwotowa na tytoń do palenia została oszacowana na poziomie 102,32 zł/kilogram 

przy stawce procentowej 31,41 %.  

 

Na cygara i cygaretki podwyżka akcyzy o 4 % spowoduje wzrost stawki kwotowej do 

poziomu 244,40 zł/1.000 sztuk. 

 

Należy podkreślić, iż system z większym udziałem stawki kwotowej, tj. oparty w znacznej 

mierze na ilości konsumowanych papierosów, a nie na ich cenach, jest korzystniejszy 

z  punktu widzenia stabilności i przewidywalności wpływów budżetowych z akcyzy od 

wyrobów tytoniowych, gdyż zmniejsza zależność budżetu od polityki cenowej producentów, 

importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych. Wzrost procentowej części stawki 

stanowiłby zachętę do obniżania poziomu cen detalicznych, co byłoby niekorzystne z punktu 

widzenia zdrowotnego, jak i budżetowego.  
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– w ust. 4 i 5 zrealizowano transpozycję art. 2 dyrektywy 92/79/EWG, art. 3 ust. 1 dyrektywy 

92/80/EWG i art. 16 dyrektywy 95/59/WE. Zmiany mają na celu zastąpienie najpopu-

larniejszej kategorii cenowej – średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży, niezbędną do 

wyznaczania poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz liczenia minimalnego 

wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym.  

W ust. 4 proponuje się zmianę zasady obliczania minimalnej stawki akcyzy na papierosy 

z  najpopularniejszej kategorii cenowej na średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 

papierosów. Dodatkowo ze względu na realizację i stabilność wpływów budżetowych 

proponuje się, aby wysokość minimalnej stawki akcyzy kształtowała się na poziomie 100 % 

całkowitej kwoty akcyzy, liczonej od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

papierosów.  

Należy podkreślić, iż dyrektywa nie wprowadza żadnych wymagań co do kształtowania 

minimalnej stawki akcyzy na papierosy.  

Natomiast stawka ustalona na poziomie 100 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

z  poprzedniego roku zapewni zarówno ograniczenie tzw. wojen cenowych w tańszym 

segmencie papierosów, jak i zapewni realizację celów zdrowotnych przez ograniczenie 

dostępności najtańszych papierosów. 

W ust. 5 zakłada się wprowadzenie definicji średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży, 

która będzie stanowić iloraz całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo 

tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, i ilości tych 

papierosów albo tytoniu do palenia.  Sformułowanie „znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy” należy traktować tożsamo z zastępującym je sformułowaniem 

„dopuszczenie do konsumpcji”, którym posługuje się dyrektywa. Zasadność zmiany 

sformułowań wynika z konieczności ujednolicenia terminologii używanej na gruncie 

przepisów o podatku akcyzowym. Ponadto należy zauważyć, iż sformułowanie „znajdujące 

się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” obejmuje swoim zakresem wszystkie 

przypadki, które dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, 

definiuje jako „dopuszczenie do konsumpcji” (art. 7 ust. 2 dyrektywy).  
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– w ust. 5a i 5b wskazano, iż całkowita wartość, o której mowa powyżej, będzie obliczana na 

podstawie detalicznych cen sprzedaży obejmujących wszystkie podatki, na podstawie danych 

z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena 

sprzedaży jest obliczana. 

– ust. 5c – będzie stanowić odstępstwo od definicji średniej ważonej detalicznej ceny 

sprzedaży, określonej w ust. 5 w związku z ust. 5b i będzie podstawą do zastosowania  

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży  na potrzeby ustalania minimalnej stawki akcyzy 

na papierosy określonej w ust. 4, obliczanej na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy 

roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który  średnia ważona detaliczna cena sprzedaży 

będzie obliczana. Tak więc okres 10-miesięczny danego roku kalendarzowego będzie 

dotyczyć danych do obliczenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży stanowiącej 

podstawę do wyznaczania poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy, która powinna 

obowiązywać, tak jak stawki podatku akcyzowego, od dnia 1 stycznia każdego roku 

kalendarzowego.  

Wprowadzenie kategorii średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży będzie również 

wymagać odpowiedniej korekty redakcyjnej w art. 99 ust. 8, 9, 11, 12 i 13 ustawy, przez 

zastąpienie sformułowania najpopularniejszej kategorii cenowej – średnią ważoną detaliczną 

ceną sprzedaży. 

Obowiązujący obecnie, na podstawie art. 99 ust. 11 ustawy, obowiązek producenta, importera 

i podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów do sporządzania  

i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji  

o wielkości sprzedaży tego wyrobu, będzie służyć określaniu średniej ważonej detalicznej 

ceny sprzedaży, a nie jak dotychczas najpopularniejszej kategorii cenowej. Z uwagi na 

oparcie wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego dla tytoniu drobno krojonego 

przeznaczonego do skręcania papierosów również na średniej ważonej detalicznej cenie 

sprzedaży, proponuje się także nałożenie analogicznego obowiązku na producenta, importera 

i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego tytoniu do palenia – zakres danych, 

zgodnie z upoważnieniem ustawowym dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, zostanie określony w drodze rozporządzenia, które zostanie wydane  na 

podstawie art. 99 ust. 12.  

Zastąpienie pojęcia „sprzedaż” sformułowaniem „znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy” jest konsekwencją ujednolicenia terminologii projektu z ustawą 

o podatku akcyzowym. Obowiązek przekazywania danych będzie dotyczyć okresu 
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pierwszych 10 i 12 miesięcy poprzedzających rok kalendarzowy, na który będzie obliczana 

średnia ważona detaliczna cena sprzedaży.  

Okres pierwszych 10 miesięcy danego roku kalendarzowego będzie dotyczyć danych do 

obliczenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży stanowiącej podstawę do ustalenia 

poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży 

papierosów, za okres 10 miesięcy, będzie ogłaszana przed końcem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który  będzie obliczana. Średnia ważona detaliczna 

cena sprzedaży papierosów będzie ogłaszana w formie obwieszczenia i publikowana 

w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosowne regulacje 

w tym zakresie zostały wprowadzone w art. 99 ust. 13  projektu. 

Natomiast dla średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży (w odniesieniu do papierosów 

i tytoniu do palenia), na potrzeby liczenia minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem 

akcyzowym, ostateczny termin do jej obliczenia  i ogłoszenia, zgodnie z dyrektywą, zostanie 

ustalony do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych za okres 

12  miesięcy poprzedzających  rok kalendarzowy, na który będzie obliczana średnia ważona 

detaliczna cena sprzedaży. Tak ustalona średnia ważona detaliczna cena sprzedaży nie będzie 

stanowiła podstawy do weryfikacji minimalnej stawki akcyzy na papierosy obowiązującej od 

dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie średniej ważonej 

detalicznej ceny sprzedaży za 10 miesięcy. Natomiast jeżeli nowa średnia ważona detaliczna 

cena sprzedaży ogłoszona do dnia 1 marca danego roku spowoduje spadek całkowitego 

obciążenia podatkiem akcyzowym poniżej wymaganego dyrektywą poziomu, wówczas 

będzie można powstrzymać się od dostosowania tego podatku do dnia 1 stycznia drugiego 

roku następującego po roku, w którym zaistniała taka zmiana (zgodnie z nowym art. 2a 

dyrektywy 92/79/EWG). Ogłoszenie tej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

(w odniesieniu do papierosów i tytoniu do palenia) nastąpi również w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 99 ust. 14).  

 

W art. 2  projektu ustawy zawarto przepis przejściowy wskazujący sposób obliczenia średniej 

ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na 2011 r., tj. w pierwszym roku po wejściu 

w życie projektowanej zmiany przepisów. Ponieważ średnia ważona detaliczna cena 

sprzedaży papierosów na 2011 r. będzie obliczana po raz pierwszy, w przepisie przejściowym 

przyjęto, iż podstawą do oszacowania średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

papierosów na 2011 r. będą – wyjątkowo – dane, które są obecnie pozyskiwane, w celu 
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ustalenia najpopularniejszej kategorii cenowej, od podmiotów (producenta, importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów) obowiązanych do 

sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych 

maksymalną ceną detaliczną w okresie 10 miesięcy (od stycznia do października) danego 

roku kalendarzowego. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na 2011 r., 

obliczona w sposób, o którym mowa powyżej, zostanie ogłoszona przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

 

Proponowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem definicji 

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży w zakresie papierosów, która wejdzie w życie  

z dniem ogłoszenia. Powyższe rozwiązanie wiąże się z koniecznością obliczenia (według 

nowych zasad) i ogłoszenia na dzień 1 stycznia 2011 r.  średniej ważonej detalicznej ceny 

sprzedaży papierosów, tak aby również na dzień 1 stycznia 2011 r. było możliwe ustalenie 

minimalnej stawki akcyzy. Zaproponowane vacatio legis nie narusza art. 4 ust. 2 ustawy 

z  dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad 

projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI       

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

Projekt będzie oddziaływać bezpośrednio na producentów, importerów, nabywców 

wewnątrzwspólnotowych i przedsiębiorców uczestniczących w obrocie wyrobami 

tytoniowymi oraz konsumentów.  

Podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe będą generować konieczność 

wydatkowania przez podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi (podatników) 

wyższej kwoty akcyzy do budżetu. Dodatkowo należy podkreślić, iż ze względu na 

cenotwórczy charakter podatku akcyzowego należy liczyć się ze zwiększonymi wydatkami 

ponoszonymi przez konsumentów wyrobów tytoniowych, co może wpłynąć na ograniczenie 

spożycia tych wyrobów. Ceny detaliczne wyrobów tytoniowych należą do kategorii cen 

umownych, tj. ustalanych nie administracyjnie, lecz przez producentów, nabywców 

wewnątrzwspólnotowych i importerów w oparciu o mechanizmy rynkowe. Na poziom cen 

detalicznych wyrobów tytoniowych ma wpływ polityka cenowa prowadzona przez firmy 

tytoniowe, która jest również uzależniona od pozycji rynkowej danej firmy w kraju. Przy 

kształtowaniu poziomu cen na wyroby tytoniowe jest brana  pod uwagę siła nabywcza  

i kondycja przemysłu tytoniowego. Mnogość i złożoność czynników warunkujących 

wysokość cen wyrobów tytoniowych, zwłaszcza tych pozostających po stronie producentów 

i podmiotów biorących udział w ich obrocie handlowym, utrudniają precyzyjne określenie 

poziomu cen. Jednak ostateczna weryfikacja przyjętego poziomu cen wyrobów odbywa się na 

poziomie konsumenta, zatem producenci i podmioty uczestniczące w obrocie tymi wyrobami 

biorą pod uwagę również element akceptacji tych cen przez konsumentów. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Przedmiotem konsultacji  był projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym. Projekt założeń był konsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą, Krajową Izbą 

Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Krajowym Stowarzyszeniem 

Przemysłu Tytoniowego, Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Tytoniowego i Polskim 

Związkiem Plantatorów Tytoniu. Dodatkowo projekt był konsultowany z Komisją Krajową 

„Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków 

Zawodowych, Konfederacją Pracodawców Polskich, Związkiem Rzemiosła Polskiego, 
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Business Centre Club – Związkiem Pracodawców i Polską Konfederacją Pracodawców 

Prywatnych „Lewiatan”. 

W zależności od etapów konsultacji projektu założeń, stanowiska poszczególnych podmiotów 

przemysłu tytoniowego były różne. I tak w zakresie stawek początkowe stanowisko 

popierające podwyżkę na poziomie inflacyjnym zróżnicowało się, w zależności od 

podmiotów, po zmianie założeń odnośnie do stawki z poziomu inflacyjnego na poziom 

założony w projekcie ustawy budżetowej. 

W zakresie poziomu minimalnej stawki podatku akcyzowego na papierosy propozycje 

kształtowały się w zależności od podmiotu na poziomie od 90 % do 115 % średniej ważonej 

detalicznej ceny sprzedaży.  

 

3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego  

Podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe będą powodować określone skutki 

budżetowe. Podwyżka akcyzy na papierosy o 4 % spowoduje skutki budżetowe szacowane na  

233 mln zł dodatkowych wpływów w skali roku. Do wyliczenia skutków przyjęto założenie, 

że przy wzroście akcyzy o 4 % może nastąpić 2,5 % spadek sprzedaży papierosów. Dla 

tytoniu do palenia podwyżka akcyzy na 2011 r. o 4 % spowoduje skutki budżetowe 

szacowane na 16,2 mln zł dodatkowych wpływów budżetowych w skali roku. Do wyliczenia 

skutków budżetowych przyjęto założenie, że podwyżka akcyzy o 4 % może spowodować  

2,5 % spadek sprzedaży tego wyrobu.  

Dla cygar i cygaretek podwyżka akcyzy na 2011 r. o 4 %, ze względu na znikomy udział 

w rynku tych wyrobów, nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólny wzrost wpływów 

budżetowych z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.  

Podwyższenie cen przez producentów może przynieść dodatkowe wpływy budżetowe 

wynikające z części procentowej stawki podatku akcyzowego – wyrażonej w procentach od 

ceny detalicznej sprzedaży. Skutków tych nie można jednak dokładnie oszacować z uwagi na 

fakt, iż decyzja w zakresie wielkości podwyżki leży wyłącznie w gestii producentów. 
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b) rynek pracy 

Nie przewiduje się, aby rozwiązania zaproponowane w projekcie miały wpływ na rynek 

pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Nie przewiduje się, aby rozwiązania zaproponowane w projekcie miały wpływ na 

konkurencyjność gospodarki oraz przedsiębiorczość. 

d) sytuację i rozwój regionalny  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.  

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU:        Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

Dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywy 
92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku 
akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdrożenia
 

 T / N 

Jedn. 
red. (*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów 

wykraczających poza 
minimalne wymogi  prawa UE 

(**) 
Artyk
uł 1 

Niniejszym w dyrektywie 92/79/EWG 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 2 
1. Całkowity podatek akcyzowy (podatek 
specyficzny i podatek ad valorem z 
wyłączeniem VAT) od papierosów 
wynosi co najmniej 57 % średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. Taki podatek akcyzowy 
wynosi nie mniej niż 64 EUR za 1000 
papierosów, niezależnie od średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży. 
Państwa członkowskie, które nakładają 
podatek akcyzowy wynoszący co 
najmniej 101 EUR za 1000 papierosów 
na podstawie średniej ważonej detalicznej 
ceny sprzedaży, nie muszą jednak 
spełniać wymogu 57 % ustanowionego w 
akapicie pierwszym. 

 
 
 
 
 
T 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

W art. 99 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 

1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 
158,36 zł za każde 1000 sztuk i 31,41 % 
maksymalnej ceny detalicznej 
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2. Od dnia 1 stycznia 2014 r., całkowity 
podatek akcyzowy od papierosów wynosi 
co najmniej 60 % średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży papierosów 
dopuszczonych do konsumpcji. Taki 
podatek akcyzowy wynosi nie mniej niż 
90 EUR za 1000 papierosów, niezależnie 
od średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży. 
Państwa członkowskie, które nakładają 
podatek akcyzowy wynoszący co 
najmniej 115 EUR za 1000 papierosów 
na podstawie średniej ważonej detalicznej 
ceny sprzedaży, nie muszą jednak 
spełniać wymogu 60 % ustanowionego w 
akapicie pierwszym. 
Bułgaria, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, 
Węgry, Polska oraz Rumunia mogą 
stosować okres przejściowy do dnia 31 
grudnia 2017 r., aby spełnić wymogi, o 
których mowa w akapicie pierwszym i 
drugim. 
3. Średnią ważoną detaliczną cenę 
sprzedaży oblicza się w odniesieniu do 
całkowitej wartości wszystkich 
papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji, na podstawie detalicznej 
ceny sprzedaży obejmującej wszystkie 
podatki, podzielonej przez całkowitą 
liczbę papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. Jest ona określana 
najpóźniej do dnia 1 marca każdego roku 
na podstawie danych dotyczących 
wszystkich takich dopuszczeń do 
konsumpcji, które miały miejsce w 
poprzednim roku kalendarzowym. 
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Art. 1 
pkt 2 
lit. b  
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 2 
lit. c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
papierosów albo tytoniu do palenia stanowi 
iloraz całkowitej wartości odpowiednio 
wszystkich papierosów albo tytoniu do 
palenia, znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, i ilości 
odpowiednio tych papierosów albo tytoniu do 
palenia. 
W art. 99 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w 
brzmieniu: 
5a.  Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 
5, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 
sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.  
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4. Państwa członkowskie stopniowo 
zwiększają podatki akcyzowe w celu 
spełnienia wymogów, o których mowa w 
ust. 2, w terminach określonych w tym 
ustępie. 
5. Komisja publikuje raz w roku wartość 
euro w walutach krajowych mającą 
zastosowanie do kwot całkowitego 
podatku akcyzowego. 
Stosuje się kursy wymiany ustalone 
pierwszego dnia roboczego października 
oraz opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 
Obowiązują one od dnia 1 stycznia 
następnego roku kalendarzowego. 
6. Państwa członkowskie mogą utrzymać 
kwoty podatków akcyzowych 
obowiązujące w chwili dokonywania 
rocznego dostosowania przewidzianego 
w ust. 5, jeżeli przeliczenie kwot 
podatków akcyzowych wyrażonych w 
euro powodowałoby wzrost podatku 
akcyzowego wyrażonego w walucie 
krajowej o mniej niż 5 % lub mniej niż 5 
EUR, w zależności od tego, która kwota 
będzie niższa."; 
2) art. 2a otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 2a 
1. Jeżeli następuje zmiana średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów w państwie członkowskim, 
która powoduje spadek całkowitego 
podatku akcyzowego poniżej poziomów 
określonych, odpowiednio, w art. 2 ust. 1 
zdanie pierwsze i art. 2 ust. 2 zdanie 
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N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 

5b. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
papierosów albo tytoniu do palenia oblicza się 
na podstawie danych z roku poprzedzającego 
rok kalendarzowy, na który średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży jest obliczana. 
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pierwsze, wówczas państwo 
członkowskie, którego to dotyczy, może 
powstrzymać się od dostosowania tego 
podatku do dnia 1 stycznia drugiego roku 
następującego po roku, w którym 
zaistniała taka zmiana. 
2. Jeżeli państwo członkowskie 
podwyższa stawkę podatku od wartości 
dodanej w odniesieniu do papierosów, 
może ono obniżyć całkowity podatek 
akcyzowy do kwoty, która wyrażona jako 
procent średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży jest równa wzrostowi stawki 
podatku od wartości dodanej, również 
wyrażonej jako procent średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży, nawet jeżeli 
takie dostosowanie powoduje obniżenie 
całkowitego podatku akcyzowego poniżej 
poziomów, wyrażonych jako procent 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży, określonych odpowiednio w 
art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 2 ust. 2 
zdanie pierwsze. 
Państwo członkowskie podwyższa jednak 
ten podatek ponownie, tak aby osiągnąć 
co najmniej te poziomy, do dnia 1 
stycznia drugiego roku następującego po 
roku, w którym dokonano takiego 
obniżenia."; 
3) art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, od 
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. Francja może nadal 
stosować obniżoną stawkę podatku 
akcyzowego na papierosy dopuszczone 
do konsumpcji w departamentach na 
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Korsyce do kontyngentu rocznego 1200 
ton. Obniżona stawka wynosi: 
- do dnia 31 grudnia 2012 r.: co najmniej 
44 % ceny na papierosy w najbardziej 
poszukiwanej klasie cenowej w tych 
departamentach, 
- od dnia 1 stycznia 2013 r.: co najmniej 
50 % średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. Podatek akcyzowy wynosi 
nie mniej niż 88 EUR za 1000 
papierosów, niezależnie od średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży, 
- od dnia 1 stycznia 2015 r.: co najmniej 
57 % średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. Podatek akcyzowy wynosi 
nie mniej niż 90 EUR za 1000 
papierosów, niezależnie od średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży."; 
4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 4 
1. Co cztery lata Komisja przedkłada 
Radzie sprawozdanie oraz, w stosownym 
przypadku, wniosek dotyczący stawek 
podatku akcyzowego określonych w 
niniejszej dyrektywie oraz strukturę 
podatku akcyzowego określoną w art. 16 
dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 
listopada 1995 r. w sprawie podatków 
innych niż podatki obrotowe, 
wpływających na spożycie wyrobów 
tytoniowych. 
Komisja uwzględnia w swoim 
sprawozdaniu prawidłowe 
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funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość stawek podatku 
akcyzowego i szersze cele Traktatu. 
2. Podstawę sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, stanowią w szczególności 
informacje przekazane przez państwa 
członkowskie. 
3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 43 dyrektywy Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku 
akcyzowego [], Komisja określa wykaz 
danych statystycznych niezbędnych do 
sprawozdania, z wyłączeniem danych 
dotyczących poszczególnych osób 
fizycznych lub podmiotów prawnych. 
Poza danymi łatwo dostępnymi dla 
państw członkowskich wspomniany 
wykaz zawiera jedynie dane, których 
gromadzenie i zbieranie nie powoduje 
nieproporcjonalnego obciążenia 
administracyjnego dla państw 
członkowskich. 
4. Komisja nie publikuje ani nie ujawnia 
w żaden inny sposób tych danych, jeśli 
prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy 
handlowej, przemysłowej lub 
zawodowej. 

 
Artyk
uł 2 

W dyrektywie 92/80/EWG wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapity w 
brzmieniu: 
"Od dnia 1 stycznia 2011 r. całkowity 
podatek akcyzowy (podatek specyficzny 
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Art. 1 
pkt 2 
 
 
 

 
 

W art. 99 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 
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lub podatek ad valorem z wyłączeniem 
VAT) od tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów wynosi co najmniej 40 % 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji lub co najmniej 40 EUR za 
kilogram. 
Od dnia 1 stycznia 2013 r. całkowity 
podatek akcyzowy (podatek specyficzny 
lub podatek ad valorem z wyłączeniem 
VAT) od tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów wynosi co najmniej 43 % 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji lub co najmniej 47 EUR za 
kilogram. 
Od dnia 1 stycznia 2015 r. całkowity 
podatek akcyzowy (podatek specyficzny 
lub podatek ad valorem z wyłączeniem 
VAT) od tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów wynosi co najmniej 46 % 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji lub co najmniej 54 EUR za 
kilogram. 
Od dnia 1 stycznia 2018 r. całkowity 
podatek akcyzowy (podatek specyficzny 
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2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 

– 102,32 zł za każdy kilogram i 31,41 % 

maksymalnej ceny detalicznej; 
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lub podatek ad valorem z wyłączeniem 
VAT) od tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów wynosi co najmniej 48 % 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji lub co najmniej 60 EUR za 
kilogram. 
Od dnia 1 stycznia 2020 r. całkowity 
podatek akcyzowy (podatek specyficzny 
lub podatek ad valorem z wyłączeniem 
VAT) od tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów wynosi co najmniej 50 % 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji lub co najmniej 60 EUR za 
kilogram. 
Średnią ważoną detaliczną cenę 
sprzedaży oblicza się w odniesieniu do 
całkowitej wartości tytoniu do palenia 
drobno krojonego przeznaczonego do 
skręcania papierosów dopuszczonego do 
konsumpcji, na podstawie detalicznej 
ceny sprzedaży obejmującej wszystkie 
podatki, podzielonej przez całkowitą 
ilość tytoniu do palenia drobno krojonego 
przeznaczonego do skręcania papierosów 
dopuszczonego do konsumpcji. Jest ona 
określana w terminie do 1 marca każdego 
roku na podstawie danych dotyczących 
wszystkich takich dopuszczeń do 
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Art. 1 
pkt 2 
lit. b  
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 2 
lit. c) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
papierosów albo tytoniu do palenia stanowi 
iloraz całkowitej wartości odpowiednio 
wszystkich papierosów albo tytoniu do 
palenia, znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, i ilości 
odpowiednio tych papierosów albo tytoniu do 
palenia. 
W art. 99 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w 
brzmieniu: 
5a.  Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 
5, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 
sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.  
5b. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
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konsumpcji, które miały miejsce w 
poprzednim roku kalendarzowym. 
 
 
 
 
 
Od dnia 1 stycznia 2011 r. całkowity 
podatek akcyzowy wyrażony jako 
procent, jako kwota za kilogram lub od 
danej liczby sztuk, stanowi co najmniej 
równowartość: 
a) w przypadku cygar lub cygaretek, 5 % 
detalicznej ceny sprzedaży, z 
uwzględnieniem wszystkich podatków, 
lub kwoty 12 EUR za 1000 sztuk lub za 
kilogram; 
b) w przypadku tytoniu do palenia innego 
niż tytoń do palenia drobno krojony 
przeznaczony do skręcania papierosów, 
20 % detalicznej ceny sprzedaży, z 
uwzględnieniem wszystkich podatków, 
lub kwoty 22 EUR za kilogram."; 
2) art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, od 
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 
grudnia 2015 r. Francja może nadal 
stosować obniżoną stawkę podatku 
akcyzowego na wyroby tytoniowe inne 
niż papierosy dopuszczone do 
konsumpcji w departamentach na 
Korsyce. Obniżona stawka wynosi: 
a) w przypadku cygar i cygaretek: 
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Art. 1 
pkt 2 

papierosów albo tytoniu do palenia oblicza się 
na podstawie danych z roku poprzedzającego 
rok kalendarzowy, na który średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży jest obliczana. 
 
 
 

 

W art. 99 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 
3) na cygara i cygaretki – 244,40 zł za każde 
1000 sztuk 
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co najmniej 10 % detalicznej ceny 
sprzedaży, włączając wszystkie podatki; 
b) w przypadku tytoniu do palenia drobno 
krojonego przeznaczonego do skręcania 
papierosów: 
- do dnia 31 grudnia 2012 r. – co 
najmniej 27 % detalicznej ceny 
sprzedaży, włączając wszystkie podatki, 
- od dnia 1 stycznia 2013 r. – co najmniej 
30 % detalicznej ceny sprzedaży, 
włączając wszystkie podatki, 
- od dnia 1 stycznia 2015 r. – co najmniej 
35 % detalicznej ceny sprzedaży, 
włączając wszystkie podatki; 
c) w przypadku innego tytoniu do 
palenia: 
co najmniej 22 % detalicznej ceny 
sprzedaży, włączając wszystkie podatki."; 
3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 4 
1. Co cztery lata Komisja przedkłada 
Radzie sprawozdanie oraz, w stosownym 
przypadku, wniosek dotyczący stawek i 
struktury podatku akcyzowego 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
Komisja uwzględnia w swoim 
sprawozdaniu prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
rzeczywistą wartość stawek podatku 
akcyzowego i szersze cele Traktatu. 
2. Podstawę sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, stanowią w szczególności 
informacje przekazane przez państwa 
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członkowskie. 
3. Zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 43 dyrektywy Rady 2008/118/WE z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku 
akcyzowego [], Komisja określa wykaz 
danych statystycznych niezbędnych do 
sprawozdania, z wyłączeniem danych 
dotyczących poszczególnych osób 
fizycznych lub podmiotów prawnych. 
Poza danymi łatwo dostępnymi dla 
państw członkowskich wspomniany 
wykaz zawiera jedynie dane, których 
gromadzenie i zbieranie nie powoduje 
nieproporcjonalnego obciążenia 
administracyjnego dla państw 
członkowskich. 
4. Komisja nie publikuje ani nie ujawnia 
w żaden inny sposób tych danych, jeśli 
prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy 
handlowej, przemysłowej lub 
zawodowej. 
4) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Komisja publikuje raz w roku wartość 
euro w walutach krajowych mającą 
zastosowanie do kwot całkowitego 
podatku akcyzowego. 
Stosuje się kursy wymiany ustalone 
pierwszego dnia roboczego października 
oraz opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej; 
obowiązują one od dnia 1 stycznia 
następnego roku kalendarzowego.". 
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Artyk
uł 3 

W dyrektywie 95/59/WE wprowadza się  
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następujące zmiany: 
1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 3 
1. Za cygara lub cygaretki uznaje się 
produkty opisane poniżej, jeśli mogą one 
być oraz, biorąc pod uwagę ich 
właściwości i zwykłe oczekiwania 
konsumentów, są przeznaczone 
wyłącznie do palenia w stanie 
niezmienionym: 
a) tytoń zrolowany o zewnętrznym 
owinięciu z naturalnego tytoniu; 
b) tytoń zrolowany ze spreparowanym, 
wymieszanym wkładem, owinięty liściem 
tytoniu w normalnym kolorze cygara z 
odzyskanego tytoniu pokrywającym 
produkt w całości, w stosownych 
przypadkach, łącznie z filtrem, ale nie, w 
przypadku cygar z ustnikiem, ustnik, 
gdzie waga sztuki, wyłączając filtr lub 
ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 g i nie 
więcej niż 10 g, a obwód równy co 
najmniej jednej trzeciej długości wynosi 
nie mniej niż 34 mm. 
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
Niemcy i Węgry do dnia 31 grudnia 2014 
r. mogą nadal stosować art. 3 dyrektywy 
95/59/WE zmienionej dyrektywą 
2002/10/WE."; 
2) art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Tytoń zrolowany, o którym mowa w 
ust. 1, do celów podatku akcyzowego 
uznaje się za dwa papierosy w 
przypadku, gdy – wyłączając filtr lub 
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Art. 1 
pkt 1 
lit. c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 1 
lit. a) 
 
 
 
 

 
 
 
W art. 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich 
właściwości i zwykłe oczekiwania 
konsumentów, uznaje się: 
1)tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z 
naturalnego tytoniu, 
2)tytoń zrolowany z poszarpanym, 
wymieszanym wkładem, owinięty liściem 
tytoniu w naturalnym kolorze cygara z 
odtworzonego tytoniu pokrywającym produkt 
w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie 
zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w 
przypadku cygar z ustnikiem, gdzie waga 
sztuki, wyłączając filtr lub ustnik, wynosi nie 
mniej niż 2,3 grama i nie więcej niż  10 
gramów, a obwód równy przynajmniej jednej 
trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 
milimetry 

- jeśli są oraz mogą być przeznaczone 
wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.

 
 
 
 
 
W art. 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Do celów akcyzy, tytoń zrolowany, o którym 
mowa w ust. 2, uznaje się za: 
1) dwa papierosy - w  przypadku gdy, 
wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
8 cm, ale nie dłuższy niż 11 cm;  
2) trzy papierosy -  w przypadku gdy, 
wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
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ustnik – jest on dłuższy niż 8 cm, ale nie 
dłuższy niż 11 cm, za trzy papierosy w 
przypadku, gdy – wyłączając filtr lub 
ustnik – jest on dłuższy niż 11 cm, ale nie 
dłuższy niż 14 cm itd."; 
 
 
 
 
 
 
 
3) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
"2) odpady tytoniowe, oddane do 
sprzedaży detalicznej, które nie podlegają 
art. 3 i 4, a nadają się do palenia. Do 
celów niniejszego artykułu za "odpady 
tytoniowe" uznaje się pozostałości liści 
tytoniu i produkty uboczne uzyskane 
podczas przetwarzania tytoniu lub 
produkcji wyrobów tytoniowych."; 
4) w art. 6 wprowadza się następujące 
zmiany: 
a) w akapicie pierwszym, określenie "1 
mm" zastępuje się określeniem "1,5 mm"; 
b) w akapicie drugim określenie "większą 
niż 1 mm" zastępuje się określeniem "1,5 
mm lub więcej"; 
5) art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Produkty składające się w części z 
substancji innych niż tytoń, lecz poza tym 
spełniające kryteria ustalone w art. 3, są 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 1 
lit. b) 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 1 
lit. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 cm, ale nie dłuższy niż 14 cm; 
3) cztery papierosy – w przypadku gdy, 
wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
14 cm, ale nie dłuższy niż 17 cm; 
4) pięć papierosów – w przypadku gdy, 
wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 
17 cm, ale nie dłuższy niż 20 cm. 
W art. 98 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu: 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do 
ustalenia, co należy uznać za sześć, siedem i 
większą ilość papierosów. 
 
W art. 98 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) odpady tytoniowe będące pozostałościami 
liści tytoniu i produktami ubocznymi 
uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub 
produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do 
sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, 
cygarami lub cygaretkami, a nadające się do 
palenia. 
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traktowane jako cygara i cygaretki."; 
6) art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. W stosownym przypadku podatek 
akcyzowy od papierosów może 
obejmować minimalny składnik podatku, 
pod warunkiem że rygorystycznie 
przestrzega się stosowania mieszanej 
struktury podatkowej oraz przedziału dla 
specyficznego składnika podatku 
akcyzowego określonego w art. 16."; 
7) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
"Artykuł 16 
1. Udział specyficznego składnika 
podatku akcyzowego w kwocie całego 
obciążenia podatkowego na papierosy 
jest ustalany w odniesieniu do średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży. 
2. Średnią ważoną detaliczną cenę 
sprzedaży oblicza się w odniesieniu do 
całkowitej wartości wszystkich 
papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji, na podstawie detalicznej 
ceny sprzedaży obejmującej wszystkie 
podatki, podzielonej przez całkowitą 
liczbę papierosów dopuszczonych do 
konsumpcji. Jest ona określana 
najpóźniej do dnia 1 marca każdego roku 
na podstawie danych dotyczących 
wszystkich takich dopuszczeń do 
konsumpcji, które miały miejsce w 
poprzednim roku kalendarzowym. 
3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. 
specyficzny składnik podatku 
akcyzowego od papierosów nie może 
wynosić mniej niż 76,5 % i nie więcej niż 

 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 2 
lit. b  
 
 
 
 
 
 
Art. 1 
pkt 2 
lit. c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W art. 99 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
papierosów albo tytoniu do palenia stanowi 
iloraz całkowitej wartości odpowiednio 
wszystkich papierosów albo tytoniu do 
palenia, znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, i ilości 
odpowiednio tych papierosów albo tytoniu do 
palenia. 
W art. 99 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w 
brzmieniu: 
5a.  Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 
5, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 
sprzedaży obejmujące wszystkie podatki.  
5b. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
papierosów albo tytoniu do palenia oblicza się 
na podstawie danych z roku poprzedzającego 
rok kalendarzowy, na który średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży jest obliczana. 
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55 % wielkości całego obciążenia 
podatkowego wynikającego z dodania 
następujących wartości: 
a) specyficznego podatku akcyzowego; 
b) proporcjonalnego podatku 
akcyzowego i podatku od wartości 
dodanej nałożonych na średnią ważoną 
cenę detaliczną sprzedaży. 
4. Od dnia 1 stycznia 2014 r. specyficzny 
składnik podatku akcyzowego od 
papierosów nie może wynosić mniej niż 
7,5 % i nie więcej niż 76,5 % wielkości 
całego obciążenia podatkowego 
wynikającego z dodania następujących 
wartości: 
a) specyficznego podatku akcyzowego; 
b) proporcjonalnego podatku 
akcyzowego i podatku od wartości 
dodanej nałożonych na średnią ważoną 
cenę detaliczną sprzedaży. 
5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4, w 
przypadku gdy zachodzi zmiana średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów w państwie członkowskim, 
doprowadzając tym samym specyficzny 
składnik podatku akcyzowego, wyrażony 
jako procent całkowitego obciążenia 
podatkowego, do poziomu poniżej 5 % 
lub 7,5 %, w zależności od przypadku, 
lub powyżej 76,5 % całkowitego 
obciążenia podatkowego, wówczas 
państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, może powstrzymać się od 
dostosowania kwoty specyficznego 
podatku akcyzowego do dnia 1 stycznia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
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drugiego roku następującego po roku, w 
którym zaistniała zmiana. 
6. Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 1 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
opłaty celne z podstawy obliczania 
proporcjonalnego podatku akcyzowego 
nakładanego na papierosy. 
7. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6 państwa 
członkowskie mogą nakładać minimalną 
stawkę podatku akcyzowego na 
papierosy."; 
8) Skreśla się art. 17. 
 

A
r
t 

W dyrektywie 2008/118/WE wprowadza 
się następujące zmiany: 
W art. 46 dodaje się ustęp w brzmieniu: 
"3. Bez uszczerbku dla art. 32, państwa 
członkowskie, o których nie ma mowy w 
art. 2 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 
92/79/EWG, mogą – w przypadku 
papierosów, które można wwozić na ich 
terytorium bez płacenia dalszych 
podatków akcyzowych – od dnia 1 
stycznia 2014 r. stosować ograniczenie 
ilościowe wynoszące nie mniej niż 300 
sztuk w odniesieniu do papierosów 
wwiezionych z państwa członkowskiego 
stosującego, zgodnie z art. 2 ust. 2 akapit 
trzeci tej dyrektyw, niższe podatki 
akcyzowe niż podatki wynikające z 
przepisów art. 2 ust. 2 akapit pierwszy. 
Państwa członkowskie, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 
92/79/EWG, które nakładają podatek 

N 
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akcyzowy w wysokości co najmniej 77 
EUR za 1000 papierosów, niezależnie od 
średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2014 r. 
mogą stosować ograniczenie ilościowe 
wynoszące nie mniej niż 300 sztuk w 
odniesieniu do papierosów wwiezionych 
na ich terytorium bez płacenia dalszych 
podatków akcyzowych z państwa 
członkowskiego stosującego niższy 
podatek akcyzowy zgodnie z art. 2 ust. 2 
akapit trzeci tej dyrektywy. 
Państwa członkowskie, które stosują 
ograniczenie ilościowe zgodnie z 
akapitami pierwszym i drugim 
niniejszego ustępu, informują o tym 
Komisję. Mogą one przeprowadzać 
niezbędne kontrole, pod warunkiem że 
kontrole te nie będą miały wpływu na 
prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artyk
uł 5 

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 
1 stycznia 2011 r., o ile w niniejszej 
dyrektywie nie przewidziano inaczej. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
poinformują o tym Komisję Przepisy 
przyjęte przez państwa członkowskie 
zawierają odesłanie do niniejszej 
dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odesłania określane 

T Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. b w 
zakresie art. 99 ust. 5 ustawy wymienionej w 
art. 1 i lit. c w zakresie art. 99 ust. 5a i 5b 
ustawy wymienionej w art. 1 oraz art. 2, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 
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są przez państwa członkowskie. 
2. Państwa członkowskie przekażą 
Komisji tekst głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących dziedziny objętej 
niniejszą dyrektywą. 
 

Artyk
uł 6 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

N    

Artyk
uł 7 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw 
członkowskich. 

N    

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4) 

 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 
plt 1 lit. 
e) 

e) uchyla się ust. 6, proponuje się uchylenie przepisu określającego, jaki tytoń do palenia jest 
uznawany za tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów. 
Implementacja przepisu dyrektywy w zakresie uznania za tytoń drobno 
krojony przeznaczony do skręcania papierosów tytoniu do palenia o 
szerokości cięcia mniejszej, równej lub większej niż 1,5 milimetra 
prowadziłaby do sytuacji, w której de facto, niezależnie od tego jaka 
byłaby szerokość cięcia tytoniu, zawsze mielibyśmy do czynienia tylko z 
tytoniem drobno krojonym przeznaczonym do skręcania papierosów. 
Zatem skoro tytoń do palenia spełnia definicję tytoniu drobno krojonego 
przeznaczonego do skręcania papierosów, to biorąc pod uwagę brak 
rozróżnienia stawek dla tytoniu do palenia i tytoniu drobno krojonego do 
skręcania papierosów (obecnie stosowana tylko jedna stawka podatku 
akcyzowego na tytoń do palenia) - przepis należy uznać za 
bezprzedmiotowy. 

Art. 1 
plt 1 lit. 
f) 

ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
„7. Produkty składające się w części z substancji innych niż 
tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 4, są 
traktowane jako cygara i cygaretki.” 

zmiana polega na wykreśleniu warunków uznania wyrobu za cygaro i 
cygaretkę, które to warunki zostały przywołane w art. 98 ust. 4. 

Art. 1 
plt 2 lit. 
c) 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5c w brzmieniu: 
5c. Dla potrzeb ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 
papierosy stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 
obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku 

stanowić będzie odstępstwo od definicji średniej ważonej detalicznej ceny 
sprzedaży, określonej w ust. 5 w związku z ust. 5b i będzie podstawą do 
zastosowania  średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży  na potrzeby 
ustalania minimalnej stawki akcyzy na papierosy określonej w ust. 4, 
obliczanej na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku 
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poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży jest obliczana.” 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który  średnia ważona detaliczna 
cena sprzedaży będzie obliczana. Tak więc okres 10 miesięczny danego 
roku kalendarzowego dotyczyć będzie danych do obliczenia średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży stanowiącej podstawę do wyznaczania 
poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy, która winna 
obowiązywać, tak jak stawki podatku akcyzowego, od 1 stycznia każdego 
roku kalendarzowego. 

Art. 1 
plt 2 lit. 
d) 

W art. 99 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:  
„8. W przypadku importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 
palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 
nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się 
odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w 
ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną 
przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży, przeliczonej na jednostkę 
1.000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, 
przyjmując założenie, że jednostka 1.000 sztuk 
papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu 
do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo 
oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych 
wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a 
w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 
postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został 
zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości 
określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę 
detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży, przeliczonej na jednostkę 1.000 
sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując 
założenie, że jednostka 1.000 sztuk papierosów odpowiada 1 
kilogramowi tytoniu do palenia. 

Wprowadzenie kategorii średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
wymagać będzie również odpowiedniej korekty redakcyjnej w art. 99 ust. 8 
i 9 ustawy, poprzez zastąpienie sformułowania najpopularniejszej kategorii 
cenowej – średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży. 
 

Art. 1 
plt 2 lit. 
e) 

W art. 99 ust. 11 - 13 otrzymują brzmienie: 
„11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia 
wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 
palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacji o ilości znajdujących się poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek 

Wprowadzenie kategorii średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
wymagać będzie również odpowiedniej korekty redakcyjnej w art. 99 ust. 
11,12 i 13 ustawy, poprzez zastąpienie sformułowania najpopularniejszej 
kategorii cenowej – średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży. 
Obowiązujący obecnie, na podstawie art. 99 ust. 11 ustawy, obowiązek 
producenta, importera i podmiotu dokonującego nabycia 
wewnątrzwspólnotowego papierosów do sporządzania i przekazywania 
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papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną 
ceną detaliczną w okresie: 
1) pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 
2) roku kalendarzowego  
- poprzedzających rok kalendarzowy, na który jest 
obliczana średnia ważona detaliczna cena sprzedaży. 
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
określi, w drodze rozporządzenia, termin, formę 
przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w 
ust. 11, uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży . 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który 
jest ustalana, na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 
pkt 1, dla potrzeb ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 
papierosy 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o 
wielkości sprzedaży tego wyrobu, służyć będzie określaniu średniej 
ważonej detalicznej ceny sprzedaży, a nie jak dotychczas 
najpopularniejszej kategorii cenowej. Z uwagi na oparcie wspólnotowego 
minimalnego podatku akcyzowego dla tytoniu drobno krojonego 
przeznaczonego do skręcania papierosów również na średniej ważonej 
detalicznej cenie sprzedaży, proponuje się także nałożenie analogicznego 
obowiązku na producenta, importera i podmiot dokonujący nabycia 
wewnątrzwspólnotowego tytoniu do palenia – zakres danych, zgodnie z 
upoważnieniem ustawowym dla ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, zostanie określony w drodze rozporządzenia, które zostanie 
wydane  na podstawie art. 99 ust. 12.  
Zastąpienie pojęcia „sprzedaż” sformułowaniem „znajdujących się poza 
procedurą zawieszania akcyzy” jest konsekwencją ujednolicenia 
terminologii projektu z ustawą o podatku akcyzowym. Obowiązek 
przekazywania danych dotyczyć będzie okresu pierwszych 10 i 12 
miesięcy poprzedzających rok kalendarzowy, na który będzie obliczana 
średnia ważona detaliczna cena sprzedaży .  
Okres pierwszych 10 miesięcy danego roku kalendarzowego dotyczyć 
będzie danych do obliczenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
stanowiącej podstawę do ustalenia poziomu minimalnej stawki akcyzy na 
papierosy. Średnia ważona detaliczna cena papierosów, za okres 10 
miesięcy, będzie ogłaszana przed końcem roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok, na który  będzie obliczana. Średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży papierosów ogłaszana będzie w formie 
obwieszczenia i publikowana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor 
Polski’. Stosowne regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone w art. 
99 ust. 13  projektu. 
 

Art. 1 
plt 2 lit. 
f) 

W art. 99 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 
„14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży, w odniesieniu do papierosów i 
tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku 
kalendarzowego, na podstawie danych o których mowa w ust. 
11 pkt 2. 

Natomiast dla średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży (w odniesieniu 
do papierosów i tytoniu do palenia), na potrzeby liczenia minimalnego 
wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym, ostateczny termin do 
jej obliczenia  i ogłoszenia, zgodnie z dyrektywą, zostanie ustalony do 1 
marca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych za okres 12 
miesięcy poprzedzających  rok kalendarzowy, na który będzie obliczana 
średnia ważona detaliczna cena sprzedaży. Tak ustalona średnia ważona 
detaliczna cena sprzedaży nie będzie stanowiła podstawy do weryfikacji 
minimalnej stawki akcyzy na papierosy obowiązującej od 1 stycznia 
danego roku kalendarzowego, ustalonej w oparciu o średnią ważoną 
detaliczną cenę sprzedaży za 10 miesięcy. Natomiast jeśli nowa średnia 
ważona detaliczna cena sprzedaży ogłoszona do dnia 1 marca danego roku 
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spowoduje spadek całkowitego obciążenia podatkiem akcyzowym poniżej 
wymaganego dyrektywą poziomu, wówczas można będzie powstrzymać 
się od dostosowania tego podatku do dnia 1 stycznia drugiego roku 
następującego po roku, w którym zaistniała taka zmiana (zgodnie z nowym 
art. 2a dyrektywy 92/79/EWG).   Ogłoszenie tej średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży (w odniesieniu do papierosów i tytoniu do 
palenia) nastąpi również w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym RP „Monitor Polski” (art. 99 ust. 14).  

Art. 2 Art. 2. 1. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży 
papierosów na rok 2011 zostanie oszacowana na podstawie 
uzyskanych od podmiotów danych, o których mowa w art. 99 
ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu 
dotychczasowym. 
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi do 
dnia 31 grudnia 2010 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów dla 
potrzeb ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 
2011. 

W art. 2  projektu ustawy zawarto przepis przejściowy wskazujący sposób 
obliczenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na 
2011 rok, tj. w pierwszym roku po wejściu w życie projektowanej zmiany 
przepisów. Ponieważ średnia ważona detaliczna cena sprzedaży 
papierosów na 2011 rok będzie obliczana po raz pierwszy, w przepisie 
przejściowym przyjęto, iż podstawą do oszacowania średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży papierosów na 2011 rok będą – wyjątkowo – 
dane, które są obecnie pozyskiwane w celu ustalenia najpopularniejszej 
kategorii cenowej, od podmiotów (producenta, importera lub podmiotu 
dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów) 
obowiązanych do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych informacji o wielkości sprzedaży 
poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną 
detaliczną w okresie 10 miesięcy (od stycznia do października) danego 
roku kalendarzowego. Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży 
papierosów na 2011 rok, obliczona w sposób, o którym mowa powyżej, 
zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. 

1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
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Projekt 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia...............................................  
                      

w sprawie informacji o ilości poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia 
oznaczonych maksymalną ceną detaliczną 

 
 

 Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z poźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
    § 1. Rozporządzenie określa termin, formę przekazywania oraz zakres informacji o ilości 
znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek 
papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, przekazywanych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez producentów, importerów oraz 
podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia. 
 
    § 2.1. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminach: 
1) do dnia 8 listopada roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy, w przypadku  
o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 
zwana dalej „ustawą”; 
2) do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego informacja 
dotyczy, w przypadku o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 2 ustawy. 

2. Informacje, o których mowa w § 1, należy przekazywać w formie papierowej, po ich 
uprzednim podpisaniu i opatrzeniu klauzulą „za zgodność ze stanem faktycznym”, oraz w 
formie elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych (www.mf.gov.pl). 

3. Informacje, o których mowa w § 1, w podziale na papierosy lub tytoń do palenia powinny 
zawierać: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację; 
2) markę papierosów lub tytoniu do palenia; 
3) wskazanie urzędu celnego lub urzędów celnych, w których w okresie pierwszych 10 albo 

12 miesięcy danego roku kalendarzowego składano deklarację podatkową lub zgłoszenie 
celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;  

4) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia ilość 
wagową opakowania jednostkowego; 

5) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu 
papierosów albo tytoniu do palenia; 

6) ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 
10 miesięcy danego roku kalendarzowego, poszczególnych marek papierosów w tysiącach 
sztuk, a tytoniu do palenia w tysiącach kilogramów; 

                                                 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 

poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013 i Nr ..., poz. .... 
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7) ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie danego roku 
kalendarzowego, poszczególnych marek papierosów w tysiącach sztuk, a tytoniu do palenia w 
tysiącach kilogramów. 
 

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

MINISTER FINANSÓW 
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Uzasadnienie 
 
Rozporządzenie wydaje się w związku z wykonaniem upoważnienia wynikającego z art. 99 
ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 
z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dotyczącego określenia przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia terminu, formy przekazywania oraz 
zakresu informacji o ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną 
detaliczną, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez 
producentów, importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego 
papierosów lub tytoniu do palenia, uwzględniając potrzebę ustalania średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży tych wyrobów. 
 
Obowiązek przekazywania informacji, o których mowa powyżej, spoczywa na producentach, 
importerach i podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub 
tytoniu do palenia i dotyczy okresu pierwszych 10 i 12 miesięcy roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok kalendarzowy, na który będzie obliczana średnia ważona detaliczna cena 
sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia ( art. 99 ust. 11 ustawy). 
 
Okres pierwszych 10 miesięcy danego roku kalendarzowego dotyczy danych dla określenia 
średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży dla tytoniu do palenia z uwagi na oparcie 
wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego dla tytoniu drobno krojonego 
przeznaczonego do skręcania papierosów na średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży. 
Okres ten dotyczy również danych do określania średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 
papierosów stanowiącej podstawę do ustalania poziomu minimalnej stawki akcyzy na 
papierosy, która winna obowiązywać tak jak stawki podatku akcyzowego od 1 stycznia 
każdego roku kalendarzowego. Proponuje się zatem, aby informacje za okres pierwszych 10 
miesięcy danego roku kalendarzowego były składane w terminie do 8 listopada roku 
kalendarzowego, którego informacja dotyczy.  
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów za okres 10 miesięcy, dla potrzeb 
ustalenia poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy, będzie ogłaszana w formie 
obwieszczenia i zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przed 
końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który będzie ustalana  
(art. 99 ust.13 ustawy). 
 
Okres 12 miesięcy roku poprzedzającego dotyczy danych dla określenia średniej ważonej 
detalicznej ceny sprzedaży (w odniesieniu do papierosów i tytoniu do palenia) na potrzeby 
liczenia minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym. 
Proponuje się, aby informacje za okres 12 miesięcy poprzedzających rok kalendarzowy, na 
który będzie obliczana średnia ważona detaliczna cena sprzedaży składane były w terminie do 
31 styczna roku kalendarzowego, następującego po roku, którego informacja dotyczy. 
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia, do celów 
porównania z minimalnym wspólnotowym obciążeniem podatkiem akcyzowym, zostanie 
ogłoszona najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego również w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (art. 99 ust.14 ustawy). 
 
Tak ustalona średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów nie będzie stanowiła 
podstawy do weryfikacji minimalnej stawki akcyzy na papierosy obowiązującej od 1 stycznia 
danego roku kalendarzowego, ustalonej w oparciu o średnią ważoną detaliczną cenę 
sprzedaży za 10 miesięcy.  
 
Informacje o ilości znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia, oznaczonych maksymalną ceną 
detaliczną winny być przekazywane w formie papierowej i elektronicznej. W szczególności 
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powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu  przekazującego informację, markę 
wyrobu, wskazanie urzędu celnego lub urzędów celnych, do których składano deklarację 
podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące danego rodzaju wyrobu, maksymalną cenę 
detaliczną w PLN, ilość znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 
poszczególnych marek papierosów i tytoniu do palenia w danym roku kalendarzowym, liczbę 
papierosów w paczce oraz ilość wagową opakowania w przypadku  tytoniu do palenia.  
 
Projektowane rozporządzenie stanowi nową regulację. 
Projektowane rozporządzenie nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 
zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 
 
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej zatem nie 
podlega konsultacjom z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz z Europejskim 
Bankiem Centralnym. 
 
Stosownie do postanowień § 3 projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie z dniem 1 
stycznia 2011 r., tj. bez zachowania okresu vacatio legis, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Związane jest to z koniecznością dostosowania terminu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie ustawy, na podstawie 
której jest ono wydawane. Z uwagi na powyższe uznać należy, że wejście w życie niniejszego 
rozporządzenia bez okresu vacatio legis, nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. 
 
 

 

Ocena skutków regulacji 
 
1) Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

 
Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie bezpośrednio na krajowych 
producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych papierosów lub tytoniu 
do palenia. 

      
2) Wyniki przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Zostanie także 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej  
Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  
kalendarzowego.  
 

3) Wpływ  aktu normatywnego na: 
 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego 

 
Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków budżetowych i nie ma wpływu na 
dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego.  
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b) rynek pracy 
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 
 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw  

 
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Regulacje wynikające z 
rozporządzenia, w zakresie zebrania i przesłania informacji o ilości znajdujących się 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy poszczególnych marek papierosów i 
tytoniu do palenia, oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, nie spowodują żadnych 
utrudnień dla producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych tych 
wyrobów, bowiem podmioty te z tytułu prowadzonej działalności dysponują takimi 
danymi. 
 

d) sytuację i rozwój regionalny  
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
  

4. Wskazanie źródeł finansowania  
 
   Projekt  rozporządzenia nie powoduje konieczności wydatkowania środków finansowych.    
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