Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka
oraz senatora Leszka Piechotê
na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu bie¿¹cego roku ukaza³ siê raport Instytutu Globalizacji na temat wzrostu akcyzy i jego
konsekwencji dla rynku tytoniowego w Polsce. Chcielibyœmy przytoczyæ krótki fragment tego raportu,
który oddaje jego ideê.
„W 2008 r. rynek tytoniowy skurczy³ siê o 10%, natomiast w roku 2009 a¿ o 13,6% w pierwszej po³owie, natomiast w ca³ym roku o 3%. Na przyk³adzie roku 2008 mo¿na doskonale zauwa¿yæ zwi¹zek miêdzy
podwy¿kami podatków a mniejszymi wp³ywami do bud¿etu. Z zaplanowanych 14,9 mld z³ dochodów bud¿etu z akcyzy na wyroby tytoniowe w 2008 r. zdo³ano uzyskaæ tylko 13,46 mld z³, a wiêc o 1,44 mld z³
mniej. Z kolei w 2009 r. pocz¹tkowo zak³adano wp³ywy z akcyzy tytoniowej na poziomie 17,529 mld z³, jednak po nowelizacji ta kwota zmniejszy³a siê do oko³o 15 mld z³. Oznacza to, ¿e wp³ywy by³y mniejsze
o ponad 2,5 mld z³. £¹cznie podwy¿ka akcyzy w latach 2008–2009 spowodowa³a uszczuplenie dochodów
bud¿etowych o blisko 4 mld z³. Istotny jest przy tym fakt, ¿e liczba osób pal¹cych nie uleg³a zmianie. Oznacza to, ¿e rynek przestêpczy znacznie siê powiêkszy³.” Raport „Ekonomiczne konsekwencje wzrostu podatków na przyk³adzie rynku tytoniowego”, Instytut Globalizacji, czerwiec 2010 r., www.globalizacja.org.
Œledz¹c doniesienia mediów w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pomys³owoœæ „przedsiêbiorców”, aby omin¹æ nadmierne opodatkowanie tytoniu do palenia, nie zna granic. Bardzo czêsto kupowane s¹ jak najmniejsze paczki tytoniu do palenia po to, aby przekleiæ banderolê na
wiêksz¹ paczkê. Inny powszechny proceder to sprzeda¿ tytoniu do palenia w charakterze tak zwanego
tytoniu kolekcjonerskiego. Ten produkt jest bardzo popularny w sklepach internetowych. Tytoñ do
skrêtów sprzedawany jest tak¿e jako na przyk³ad podœció³ka dla ptaków.
Bior¹c pod uwagê te fakty, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wysokie opodatkowanie tytoniu do rêcznego skrêcania papierosów oraz papierosów sprzyja powiêkszaniu siê szarej strefy i przynosi jej wysokie zyski.
Wobec tego prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego obci¹¿enia podatkowe tytoniu do palenia w Polsce s¹ du¿o wy¿sze od œredniej europejskiej?
2. Czy Ministerstwo Finansów bierze pod uwagê wykorzystanie mo¿liwoœci, jak¹ daje UE, obni¿enia
akcyzy na tytoñ do palenia, co mog³oby zadzia³aæ podobnie jak kilka lat temu obni¿ka akcyzy na alkohol, czyli zwiêkszyæ wp³ywy do bud¿etu oraz rozwi¹zaæ czêœæ problemów zwi¹zanych z szar¹ stref¹?
3. W jakim stopniu zaplanowana czteroprocentowa podwy¿ka akcyzy na tytoñ do palenia, a tak¿e
podniesienie stawki VAT mog¹ wp³yn¹æ na powiêkszenie szarej strefy?
4. Jakie dzia³ania prewencyjne zamierza podj¹æ Ministerstwo Finansów, aby zmniejszyæ szar¹ strefê
na rynku tytoniu do palenia?

Andrzej Misio³ek
Leszek Piechota

