
 

 

 
 

 

kWarszawa, 15 września 2020 r. 

KL/429/307/1258/PP/2020 

 

 

Pan 

Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września 2020 r. znak PA3.8100.22.2020, kierujące do konsultacji 

społecznych projekt z dnia 2 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 

rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (nr 226 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 2 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (nr 226 w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra Finansów). 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 2 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów 

zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (nr 226 w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra Finansów) 

 

W odpowiedzi na konsultacje społecznie projektu z dnia 2 września 2020 r. rozporządzenia Ministra 

finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, pragniemy 

wyrazić poparcie dla propozycji włączenia wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych 

oraz suszu tytoniowego do zakresu zwolnienia od podatku akcyzowego z chwilą ich przeznaczenia do 

badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu. 

Za uzasadnione uważamy objęcie zwolnieniem od akcyzy wyroby, które w wyniku przeprowadzonych 

badań staną się nieprzydatne do dalszego zużycia.  

Mając jednak na uwadze cel jaki przyświeca projektodawcy, tj. zachowanie równości między podmiotami 

prowadzącymi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, konieczne jest w naszej ocenie 

przeprowadzenie dalej idących zmian w projektowanych przepisach § 14 projektu rozporządzenia.  

Pragniemy wskazać, iż wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych wykorzystywane 

są nie tylko do prowadzonych badań związanych z jakością czy badań naukowych, np. zleconych przez 

Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Produkty te wykorzystywane są również przez 

producentów do testów prawidłowego funkcjonowania urządzeń do spożycia wyrobów. Badania jakości 

urządzeń są niezbędnym etapem produkcji oraz testów ich poprawnego działania. W tym też zakresie, 

wyroby wykorzystywane w tym procesie, ponieważ po ich wykorzystaniu nie nadają się już do dalszego 

przerobu i podlegają zniszczeniu, powinny również korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego.  

W innym przypadku, producenci przeprowadzający badania i testy jakości urządzeń byliby w oczywisty 

sposób dyskryminowani, pomimo, iż wyroby akcyzowe po wykorzystaniu w badaniach i testach urządzeń 

stają się bezużyteczne.  

W przypadku suszu tytoniowego wykonywanie badań jest niezbędne zarówno ze względów 

fitosanitarnych, jak i prac badawczo-rozwojowych. Badania te polegają m.in. na ustaleniu składu, jakości 

produktu lub zawartości różnych substancji. Projekt rozporządzenia przewiduje ograniczenie ilości suszu 

tytoniowego podlegającego zwolnieniu - 20 gramów na każde 200 kg suszu tytoniowego. Niestety 

projektodawca w żadnym miejscu nie wyjaśnia jak dokładnie należy liczyć tę wielkość (czy są to wszystkie 

próbki w określonym czasie; ilość suszu w magazynie). Kwestię tę należy wyjaśnić.  

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami zastosowanie zwolnienia z akcyzy wyrobów akcyzowych 

przeznaczonych do badań naukowych oraz badań związanych z jakością produktu uzależniono od 

spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 5-6a ustawy o podatku akcyzowym (m.in. złożenia przez 

podmiot zużywający zgłoszenia rejestracyjnego; złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez skład 

podatkowy, przemieszczania wyrobów z wykorzystaniem Systemu EMCS PL2). 

W tym też zakresie o ile w przypadku dostarczenia ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego 

(art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy) ustanowienie warunków znajduje swoje uzasadnienie o tyle w przypadku 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający (art. 32 ust. 

3 pkt 8) jest całkowicie nieuzasadnione.  

Zauważyć trzeba jednocześnie, iż w przypadku szeregu podmiotów nieprowadzących składów 

podatkowych a dokonujących obrotu suszem tytoniowym, tj. pośredniczących podmiotów tytoniowych 

ustanowienie dodatkowych warunków zwolnienia nie znajduje uzasadnienia prawnego. W tym też 

zakresie z uwagi, iż sytuacja tych podmiotów nie odpowiada żadnemu z przypadków określonych  

w art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 8 brak jest uzasadnienie dla wprowadzenia warunków zwolnienia od akcyzy 

dla suszu tytoniowego. W tym przypadku przepisy wskazujące na konieczność spełnienia tych warunków 

powinny zostać wykreślone.  

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/429/307/1258/PP/2020 

 

 


