Nowe stawki akcyzy na napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe - Akcyza
Jarosław Szajkowski
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (obecnie na etapie
prac sejmowych), od dnia 1 stycznia 2013
r. planowany jest wzrost stawek na niektóre napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. i tak Stawki akcyzy na napoje fermentowane mają wynieść:

na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31,
2206 00 51 oraz 2206 00 81 , o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 % objętości - 97,00 zł od l
hektolitra gotowego wyrobu;

na pozostałe napoje fermentowane 158,00 zł od l hektolitra gotowego wyrobu.
Natomiast stawki akcyzy na wyroby tytoniowe mają wynieść:

na papierosy, z zastrzeżeniem ust. l0 222,58 zł za każde l 000 sztuk i 25,00 %
maksymalnej ceny detalicznej;

na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust.
10- 153,98 zł za każdy l kilogram i 25,00 %
maksymalnej ceny detalicznej;

na cygara i cygaretki - 266,90 zł za każde
l 000 sztuk.

Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami
akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną
detaliczną stawki akcyzy mają wynieść:

na papierosy- 327,60 zł za każde l 000
sztuk;

na tytoń do palenia - 218,40 zł za każdy l
kilogram.
Warto zauważyć, że sama zmiana stawek
to nie jedyny koszt tej nowelizacji. Zwiększenie wysokości podatku oznaczać będzie najpewniej również konieczność oznaczenia przedmiotowych wyrobów nowymi banderolami legalizacyjnymi.
Zmiany mają wejść z dniem 1 stycznia
2013 r.
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