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Rządowy projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej wprowadza zmiany w podat-
ku akcyzowym. Planuje się m.in. wzrost 
stawek podatku akcyzowego na papiero-
sy. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
wzrost stawek podatku akcyzowego na 
papierosy podyktowany jest koniecznoś-
cią osiągnięcia w przyszłości wprowadzo-
nego dyrektywą Rady 2011/64/UE z dnia 
21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury 
oraz stawek akcyzy stosowanych do wyro-
bów tytoniowych wyższego unijnego mi-
nimum podatkowego na papierosy, które 
stanowi, iż od 1 stycznia 2014 r. minimalny 
całkowity podatek akcyzowy na papierosy 
wynieść ma co najmniej 60% średniej wa-
żonej detalicznej ceny sprzedaży papiero-
sów dopuszczonych do konsumpcji, przy 
czym podatek ten musi wynieść nie mniej 
niż 90 EUR na 1000 sztuk od wszystkich 
papierosów. 

Wskazać należy, że Polska uzyskała okres 
przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r. na 
podwyższenie stawek podatku akcyzowe-

go na papierosy do wspomnianego po-
wyżej unijnego minimum podatkowego.

Powyższe oznaczać będzie konieczność 
dalszego podwyższania podatku akcyzo-
wego na papierosy na 2013 r. i lata następ-
ne, tak aby wymagane minimum zostało 
osiągnięte na dzień 1 stycznia 2018 r. 

Proponuje się, aby od 1 stycznia 2013 r., 
określone w art. 99 ust. 2 ustawy stawki 
podatku akcyzowego na wyroby tytonio-
we wyniosły:
�na papierosy: stawka kwotowa – 
188,00 zł/1000 sztuk i stawka procentowa 
w wysokości 31,41% maksymalnej ceny 
detalicznej,
�na tytoń do palenia: stawka kwotowa 
– 128,02 zł/kg i stawka procentowa 
31,41% maksymalnej ceny detalicznej,
cygara i cygaretki 266,90 zł/1000 sztuk.

Zakłada się, że w przypadku papierosów 
podwyżka akcyzy ogółem wyniesie 5%, co 
wymaga podwyższenia stawki kwotowej 
z dotychczasowego poziomu 170,97 zł/ 
1000 szt. do wysokości 188,00 zł/1000 szt., 
przy niezmienionej stawce procentowej 

na poziomie 31,41%.

W przypadku proponowanej 5% podwyżki 
akcyzy ogółem na papierosy jej udział 
w średniej ważonej detalicznej cenie 
sprzedaży papierosów, przyjętej na 2013 r. 
na poziomie roku 2012, osiągnąłby po-
ziom 66,26%.
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