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Akcyza jest szczególnym rodzajem podatku poredniego obci¹¿aj¹cego,
w sposób jednokrotny, konsumpcjê specyficznych, cile okrelonych towarów, nazywanych wyrobami akcyzowymi. Zosta³a ona wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1993 r. jako danina o charakterze uzupe³niaj¹cym w stosunku do podatku od towarów i us³ug. W okresie od 5 lipca 1993 r.
do koñca kwietnia 2004 r. opodatkowanie akcyz¹ regulowa³a Ustawa z dn. 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym.
Aktualnie, w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznoci¹ dostosowania krajowych przepisów do standardów wspólnotowych,
ww. ustawa zast¹piona zosta³a Ustaw¹ z dn. 1 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
Tworz¹c konstrukcjê akcyzy w 1993 r., zmierzano do przyjêcia rozwi¹zañ,
dziêki którym ³¹czne kwoty podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowego nie przekracza³yby obci¹¿eñ, wynikaj¹cych z funkcjonuj¹cych wczeniej dwóch podatków obrotowych, aby w ten sposób unikn¹æ negatywnych
skutków cenowych i bud¿etowych1. Wspomniane podatki obrotowe, obci¹¿aj¹ce jednostki gospodarki uspo³ecznionej i sektor prywatny, by³y bardzo
istotnym ród³em dochodów skarbowych w PRL2. Zastêpuj¹ce je dwa podatki
porednie, zgodnie z za³o¿eniami reformy systemu podatkowego, stanowiæ
mia³y zasadnicz¹ czêæ wp³ywów bud¿etowych. Podatek od towarów i us³ug
odgrywa³ pierwszorzêdn¹ rolê ze wzglêdu na jego powszechny i fazowy charakter. Jednak pomimo selektywnoci akcyzy i ograniczenia przedmiotu opodatkowania do stosunkowo w¹skiej grupy towarów, stwierdziæ nale¿y, i¿ przynosi³a ona niebagatelne dochody, a jej znaczenie jako ród³a zasilania bud¿etu sukcesywnie ros³o, co odzwierciedlaj¹ dane zawarte w tabeli 1.
Wyj¹tkowe znaczenie fiskalne akcyzy w badanym okresie potwierdza równie¿ jej wysoki, w porównaniu z innymi daninami, udzia³ w tworzeniu docho1 Faktycznie podatek akcyzowy nie by³ w Polsce nowoci¹, lecz nawi¹zywa³ do funkcjonuj¹cych
do 1949 r. akcyz i monopoli.
2 Po II wojnie wiatowej wp³ywy z podatku obrotowego w gospodarce uspo³ecznionej wynosi³y rednio oko³o 30% dochodów bud¿etowych ogó³em, natomiast opodatkowanie gospodarki
nieuspo³ecznionej nie przynosi³o istotnych dochodów.
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dów Bud¿etu Pañstwa. Obok podatku od towarów i us³ug, który w 2003 r. dostarczy³ bud¿etowi a¿ 39,7% wp³ywów, jest to drugie pod wzglêdem efektywnoci, stanowi¹ce 22,6% ród³o dochodów. Rola podatków dochodowych systematycznie natomiast ma³a. W 2003 r. rodki finansowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych wynios³y 16,8%, a z podatku dochodowego od
osób prawnych  9,3% dochodów Bud¿etu Pañstwa.
Tabela 1.

Dochody z podatku akcyzowego w latach 19942003
Wyszczególnienie
Akcyza ogó³em w mld z³
Akcyza od wyrobów
krajowych w mld z³
Akcyza od wyrobów
importowanych w mld z³
Udzia³ akcyzy w dochodach
podatkowych ogó³em

1994
9,0

1995
12,1

1996
15,5

1997
17,9

1998
21,1

1999
25,2

2000
27,3

2001
28,8

2002
31,5

2003
34,4

8,0

10,8

13,6

15,5

18,4

21,6

24,3

25,5

28,0

30,5

1,0

1,3

1,9

2,4

2,7

3,6

3,0

3,4

3,5

3,8

14%

14,3% 15,6% 14,9% 16,6% 20%

20,1% 20,5% 21,9% 22,6%

Udzia³ akcyzy krajowej
w akcyzie ogó³em
88,9% 89,3% 87,7% 86,6% 87,2% 85,7% 89,0% 8,5% 88,9% 88,4%
Udzia³ akcyzy od wyrobów
importowanych w akcyzie
ogó³em
11,1% 10,7% 12,3% 13,4% 12,8% 14,3% 11,0% 11,5% 11,1% 11,6%
Udzia³ akcyzy ogó³em
w wydatkach bud¿etu
pañstwa
13,1% 13,2% 14,2% 14,2% 15,1% 16,5% 18,1% 16,2% 17,2% 18,2%
Udzia³ akcyzy ogó³em w PKB 4,2% 3,9% 4,0% 3,8% 3,8% 4,0% 3,8% 3,8% 4,1% 4,2%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z [

Analiza z wykonania bud¿etu

, 19952004].

Wa¿n¹ zalet¹ podatku akcyzowego, oprócz niew¹tpliwej wydajnoci fiskalnej wynikaj¹cej z obci¹¿enia ni¹ artyku³ów masowego spo¿ycia, jest ³atwoæ jego poboru, który nastêpuje zwykle w momencie wprowadzania produktu do obrotu lub ma miejsce w zwi¹zku z wytworzeniem towaru, przy czym
produkcja tego typu wyrobów jest czêsto skoncentrowana, co pozwala na poddanie jej kontroli i obci¹¿enie u ród³a [Kosikowski, 1998, s. A/l, za Gomu³owicz, Ma³ecki, 2002, s. 463]. Ponadto podatek ten mo¿e pe³niæ funkcjê instrumentu kszta³tuj¹cego po¿¹dan¹ dla pañstwa wielkoæ i kierunki konsumpcji
wybranych towarów3.
Akcyza stanowi³a bardzo istotne i elastyczne narzêdzie polityki fiskalnej
i bud¿etowej, zw³aszcza ¿e Ustawa z 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz
podatku akcyzowym, zwana dalej ustaw¹, przyznawa³a Ministrowi Finansów
niezwykle szerokie kompetencje w zakresie kszta³towania stawek akcyzy
3
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oraz stosowania zwolnieñ o charakterze zarówno przedmiotowym, jak i podmiotowym4. Okrelaj¹c poziom obci¹¿enia t¹ danin¹ oraz katalog zwolnieñ
przedmiotowych, uwzglêdnia³ on: za³o¿enia ustawy bud¿etowej, przebieg
realizacji bud¿etu, sytuacjê gospodarcz¹ pañstwa oraz poszczególnych grup
podatników akcyzy, sytuacjê rynkow¹ w obrocie towarami akcyzowymi [Ustawa z dn. 08.01.1993 r., art. 37 ust. 4.]. Tak szerokie uprawnienia Ministra Finansów czêsto spotyka³y siê z krytyk¹, gdy¿ pozostawa³y w sprzecznoci z zasad¹ ustawowej regulacji podatku5. Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, wszystkie elementy konstrukcji prawnej podatku, które decyduj¹ o istnieniu obowi¹zku podatkowego, musi okrelaæ ustawa, a zatem w³adztwo podatkowe nale¿y do parlamentu, a nie do organów w³adzy wykonawczej6. Ponadto niejednokrotnie okazywa³o siê w praktyce, ¿e kszta³t podatku akcyzowego nie by³
efektem planowej polityki podatkowej, lecz zale¿a³ od bie¿¹cych finansowych potrzeb pañstwa. Dorane wykorzystywanie akcyzy negatywnie wp³ywa³o na kondycjê bran¿ wytwarzaj¹cych artyku³y obci¹¿one t¹ danin¹. Nadmierny fiskalizm, a tak¿e uznaniowoæ decyzji Ministra Finansów sprzyja³y uchylaniu siê od opodatkowania i rozwojowi szarej strefy.
Wielkoæ dochodów bud¿etowych osi¹ganych z poboru akcyzy uzale¿niona
by³a od wielu czynników. Zasadniczy wp³yw na wydajnoæ fiskaln¹ tego podatku mia³y: rodzaje i liczba wyrobów uznawanych za akcyzowe, wolumen ich
sprzeda¿y w kraju oraz wielkoæ importu, stopy opodatkowania, zakres stosowanych ulg i zwolnieñ, a tak¿e efektywnoæ realizacji dochodów z tej daniny.
Tworz¹c konstrukcjê polskiego podatku akcyzowego i decyduj¹c o zaklasyfikowaniu danego towaru do wyrobów akcyzowych, kierowano siê przede
wszystkim wysok¹ akumulacj¹ zysku (czyli nadwy¿k¹ przychodów ze sprzeda¿y nad kosztami wytworzenia), tradycj¹ lub te¿ opodatkowaniem danego
rodzaju dóbr wysokimi stawkami podatku obrotowego7. Wykaz wyrobów obci¹¿onych w Polsce podatkiem akcyzowym by³ w badanym okresie stosunkowo mocno rozbudowany i znacz¹co wykracza³ poza standardy Unii Europejskiej, gdzie obligatoryjne jest obci¹¿enie t¹ danin¹ wy³¹cznie olejów mineralnych, alkoholu i napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych [Dyrektywa Rady EWG nr 92/12]. Do koñca kwietnia 2004 r. akcyz¹ opodatkowanych
by³o 18 grup wyrobów, przy czym mo¿na je by³o podzieliæ na cztery podstawowe typy:
 t o w a r y l u k s u s o w e  jachty pe³nomorskie, ³odzie ¿aglowe, ³odzie
z silnikiem i z dostosowaniem do silników, samochody osobowe, sprzêt
elektroniczny wysokiej klasy, rodki upiêkszaj¹ce i wyroby perfumeryjne,
4 Do 2001 r. Minister Finansów upowa¿niony by³ do okrelania w drodze rozporz¹dzenia
podatników akcyzy, obecnie te nadmierne kompetencje zosta³y ograniczone poprzez zamieszczenie bezporednio w ustawie szczegó³owej listy okrelaj¹cej jej zakres podmiotowy  art. 35
ust. 51.
Szerzej na temat zasad legislacji podatkowej: [Brzeziñski, 1999, s. 49 i n.].
6 Szerzej na ten temat: [Gomu³owicz, Ma³ecki, 2002, s. 98 i n.].
7 Por.: [Komarecka, Kulinicz, 200l, s. 1011].
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skóry futrzane zwierz¹t szlachetnych oraz odzie¿ i inne wyroby z tych
skór8;
 a r t y k u ³ y m o n o p o l o w e  wyroby przemys³u spirytusowego i dro¿d¿owego (z wyj¹tkiem dro¿d¿y), wyroby winiarskie, piwo, wyroby tytoniowe, sól, karty do gry oprócz kart do gry dla dzieci, wyposa¿enie specjalistyczne obiektów dzia³alnoci rozrywkowej, a tak¿e broñ palna myliwska
i broñ gazowa, które choæ nie s¹ towarami
monopolowymi podlegaj¹
jednak kontroli pañstwa [
, 2000, s. 202];
 p a l i w a  paliwa p³ynne, produkty naftowe oraz gaz u¿ywany do napêdu
pojazdów i nape³niania butli turystycznych;
 e n e r g i a e l e k t r y c z n a.
W ci¹gu jedenastoletniego okresu funkcjonowania akcyzy jej przedmiotowy zakres modyfikowano kilkakrotnie, likwiduj¹c lub wprowadzaj¹c nowe
rodzaje wyrobów akcyzowych lub poszerzaj¹c definicje poszczególnych kategorii. Ju¿ w pierwszym roku funkcjonowania tego podatku do listy dodano
broñ paln¹ myliwsk¹, a w kolejnym roku danin¹ obci¹¿ono opakowania
z tworzyw sztucznych, pó³produkty paliwowe z przeróbki ropy naftowej i specjalistyczne wyposa¿enie obiektów dzia³alnoci rozrywkowej. W 1996 r. zrezygnowano z opodatkowania zapa³ek, ale w nastêpnym roku akcyzê na³o¿ono
na gaz wykorzystywany do napêdu pojazdów samochodowych i nape³niania
butli turystycznych o masie do 5 kg. W 1999 r. do katalogu dodano mieszaniny
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu przekracza
0,5%, wykrelono z niego natomiast gumê do ¿ucia. Ostatnie zmiany polega³y
na zast¹pieniu od l stycznia 2002 r. akcyzy obci¹¿aj¹cej opakowania z tworzyw sztucznych  op³at¹ produktow¹ i wprowadzeniu do wykazu towarów
akcyzowych, z uwagi na kryzys finansów publicznych, energii elektrycznej
w 2002 r.
Ustalenie faktycznego zakresu przedmiotowego akcyzy, bazy bêd¹cej
ród³em dochodów bud¿etowych, nie by³oby mo¿liwe bez uwzglêdnienia stosowanych zwolnieñ. W analizowanym okresie tworzy³y one wyj¹tkowo szeroki katalog, a okrela³a je zarówno ustawa, jak i wielokrotnie zmieniane rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego [Ustawa z dn.
08.01.1993 h i Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dn. 23.12.2003 r.].
Dochody bud¿etowe z podatku akcyzowego uzale¿nione s¹ w istotnym
stopniu od obrotów, jakie realizuj¹ producenci wyrobów akcyzowych w kraju
i od wolumenu importu. Wielkoci te s¹ z kolei wra¿liwe na stan gospodarki,
tempo wzrostu gospodarczego i strukturê spo¿ycia. W ostatnich latach badanego okresu wyranie zmniejszy³o siê zainteresowanie spo³eczeñstwa nabywaniem dóbr luksusowych, zmala³a równie¿ sprzeda¿ samochodów i paliw.
Trend ten spowodowany by³ spadkiem koniunktury gospodarczej, redukcj¹
wielkoci produkcji i ubo¿eniem spo³eczeñstwa. Jednak legalna sprzeda¿ tastricte

Prawo podatkowe

8 Pojêcie artyku³y luksusowe w poszczególnych pañstwach odnosi siê do innych wyrobów
w zale¿noci od tradycji, rozwoju cywilizacyjnego oraz zamo¿noci obywateli.
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kich artyku³ów jak wyroby alkoholowe i papierosy od wielu lat wykazywa³a
tendencjê malej¹c¹ z powodu ich nadmiernego opodatkowania, któremu to
zjawisku towarzyszy³ wzrost przemytu tych towarów. Od 1996 r. stale spada³a
sprzeda¿ u¿ywek. Szczególnie wyranie by³o to widoczne w 1998 r. Wówczas
obroty wyrobami spirytusowymi zmniejszy³y siê o 24,4%, papierosami
o 14,4%, a paliwami o 2,4%. Ten negatywny trend uleg³ zmianie w 1999 r. Wyj¹tkowo w tamtym okresie wzros³a sprzeda¿ wszystkich grup artyku³ów, których opodatkowanie ma znaczenie dla bud¿etu9. Szczególne zmiany w zakresie sprzeda¿y wyrobów przemys³u spirytusowego odnotowano w 2003 r. Nast¹pi³ wówczas nag³y wzrost sprzeda¿y mocnych alkoholi (o 25%) spowodowany redukcj¹ stawek opodatkowania tych wyrobów i skali przemytu. Wielkoæ
sprzeda¿y niektórych wyrobów objêtych podatkiem akcyzowym zaprezentowana jest w tabeli 2.
Tabela 2.

Wielkoæ sprzeda¿y wybranych wyrobów akcyzowych w latach 19962001
Wyszczególnie- 1996 1997 1997/ 1998 1998/ 1999
1997
nie
1996
[%]
[%]
Wyroby spirytusowe w mln l 115,9 108,7 93 82,2 75,6 86,8
Paliwa silniko12,6
we w mln ton
9,0 10,1 112,5 9,8 97,6 w l
Przerób ropy
w tys. ton
 14,8 
16,0 107,7 16,7
Papierosy
w mln sztuk
96,5 95,0 98,4 81,2 85,5 94,2

* Dane nieporównywalne.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z [

1999/ 2000 2000/ 2001 2001/ 2002 2002/
2001
2000
1999
1998
[%]
[%]
[%]
[%]
105,6 80,3 92,5 82,2 102,4 75,1 91,4
12,9
3,0
* w l 102,2 14,4 * w l 90,6
104

18,2 109,1 17,9

98,6 17,8 99,2

116

91,5

90,9 82,0 98,7

97,1 83,2

Analiza z wykonania bud¿etu

, 19972003].

Pocz¹tkowo negatywne konsekwencje dla Skarbu Pañstwa, spowodowane
redukcj¹ obrotów wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, rekompensowane
by³y gwa³townym wzrostem popytu na paliwa. W 2001 r. odnotowano jednak
spadek sprzeda¿y benzyny bezo³owiowej o 8,8% i oleju napêdowego o 12,6%.
Warto zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni lat zmienia³a siê struktura nabywanych
paliw  stopniowo zastêpowano etyliny  benzynami bezo³owiowymi. Jeszcze w 1997 r. wzrost sprzeda¿y paliw wynika³ g³ównie ze zwiêkszenia siê obrotów etylin¹ E94  o 33%, a w mniejszym stopniu  olejów napêdowych
o 14,6% i benzyny bezo³owiowej o 5,4%. Natomiast w 2000 r. by³ ju¿ jedynie
efektem wzrostu sprzeda¿y benzyn bezo³owiowych o 37,3%, popyt na pozosta³e paliwa, w tym okresie, drastycznie siê zmniejszy³.
Drugim, obok podstawy opodatkowania, elementem decyduj¹cym o wydajnoci fiskalnej akcyzy s¹ stawki tego podatku. Maksymalny poziom ob9

Tendencja ta nie dotyczy³a m.in. wódek, których sprzeda¿ spad³a o 7,9%.
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ci¹¿enia t¹ danin¹ okrela³a ustawa i wynosi³ on dla towarów produkowanych w kraju od 25% do 95%, a dla towarów importowanych od 40% do 1900%.
Faktycznie obowi¹zuj¹ce stopy ustala³ jednak Minister Finansów. Z uwagi na
priorytetowe znaczenie dla bud¿etu pañstwa akcyzy nak³adanej na artyku³y
wytwarzane w kraju, dalsza analiza bêdzie dotyczy³a w³anie tych wyrobów.
Badanie poziomu obci¹¿enia t¹ danin¹ na przestrzeni 11 lat pozwala stwierdziæ, ¿e wyj¹tkowo zmienny charakter mia³y stawki nak³adane na grupy wyrobów przynosz¹ce bud¿etowi najwiêksze dochody  alkohole, wyroby tytoniowe i paliwa. Modyfikowano je nawet kilkakrotnie w ci¹gu roku. Zmiany w zakresie stosowanego poziomu obci¹¿enia akcyz¹ towarów o kluczowym znaczeniu dla realizacji funkcji fiskalnej tego podatku przedstawia tabela 3.
Tabela 3.

Stawki podatku akcyzowego na paliwa, wyroby tytoniowe, alkohole i samochody w latach
19972003 w z³
Nazwa wyrobu
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Etylina 94
916,00 1249,00 1219,00 1399,00 1588,00 1629,00

Benzyna
bezo³owiowa
830,00 1157,00 1127,00 1257,00 1427,00 1464,00 1498,00
Olej napêdowy
495,00 770,00 828,00 948,00 1076,00 1104,00 1129,00
Olej opa³owy


100,00 115,00 130,00 160,00 195,00
Gaz p³ynny


90,00 100,00 230,00 390,00 450,00
/1000 l /1000 l /1000 l /1000 kg /1000 kg
Papierosy marek
zagr. produkowane
w Polsce za 1000
37,50 50,00 52,00 57,00
szt. lub w %
64,10 76,50 97,40 i 25%* i 25%
i 25%
i 25%
Papierosy z filtrem
o d³. pow. 70 mm
produkowane
w Polsce za 1000
37,50 50,00 52,00 57,00
szt. lub w %
52,60 65,50 83,40 i 25%* i 25%
i 25%
i 25%
Papierosy z filtrem
o d³. do 70 mm
produkowane
w Polsce za 1000
37,50 50,00 52,00 57,00
szt. lub w %
46,10 51,50 65,60 i 25%* i 25%
i 25%
i 25%
Papierosy bez filtra 44,30 50,00 63,70 60,00 60,00 60,00 60,00
Cygara i cygaretki
50,00 50,00 97,40 124,70 123,00 123,00 123,00
Pozosta³e wyroby
tytoniowe
60,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Spirytus
491,003 5174,00 5677,00 5677,00 6278,00 6278,00 4400,00
/10 dm
/hl
/hl
/hl
/hl
/hl
/hl**
Piwo
0,62/l st. 4,95/hl 5,45/hl 5,78/hl 6,86/hl 6,28/hl 6,28/hl
Blg
st. Plato st. Plato st. Plato st. Plato st. Plato st. Plato
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Nazwa wyrobu
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Wino gronowe
100,00 110,00 112,00 136,00 136,00 136,00
i gronowo-zio³owe
0,92/l
/ hl
/hl
/hl
/hl
/hl
/hl
Inne napoje
0,55
60
66
67
67
67
67
sfermentowane
0,94/l 200/ hl 220/hl 224/hl 273/ hl 273/ hl 273/hl
* W czerwcu 2000 r. nast¹pi³a zmiana systemu naliczania akcyzy od papierosów  stawka jest
obecnie wyra¿ana w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostkê
wyrobu.
** W padzierniku 2002 r. wprowadzono obni¿one o 30% stawki podatku na wyroby spirytusowe.
Mog¹ je stosowaæ podatnicy, którzy zredukowali ceny poszczególnych wyrobów o co najmniej
20% w stosunku do redniej ceny u danego podmiotu w lipcu 2002 r. i nie bêd¹ ich podnosili
przez co najmniej 6 miesiêcy. W pozosta³ych przypadkach wynosi ona 6278 z³/hl.
ród³o: Opracowanie w³asne
na podstawie [Rozporz¹dzenie Ministra Finansów o podatku akcyzowym z lat 19972003]10.

Stopy akcyzy na samochody osobowe, opakowania z tworzyw sztucznych
i zapa³ki równie¿ nie by³y stabilne. Podatek w wysokoci 10% pobierano pocz¹tkowo od sprzeda¿y samochodów, których cena by³a wy¿sza od równowartoci 8000 ECU, w latach 19941996 próg ten obni¿ono do 7000 ECU, a nastêpnie podwy¿szono do 7500. Od 1999 r. auta o pojemnoci silnika powy¿ej 2000
cm3 obci¹¿ono akcyz¹ 10%, by w roku nastêpnym podwy¿szyæ j¹ do 15%, a od
2002 r. zredukowaæ do 12%. Pojazdy o mniejszej pojemnoci silnika ob³o¿ono
w analogicznych okresach stopami 2%, 6% i 3%. Grupy opakowañ z tworzyw
sztucznych obejmowa³y w sumie 13 rodzajów tych wyrobów. Stawki dla przyk³adowych artyku³ów w 2001 r. wynosi³y: dla beczek  6,00 z³/szt., dla butelek
o pojemnoci do 1,5 l  0,04 gr/szt., a dla wiêkszych  0,06 gr/szt. W 1996 r.
akcyz¹ 0,06 gr/l000 szt. obci¹¿one by³y zapa³ki.
Poziom opodatkowania pozosta³ych wyrobów nie zmienia³ siê przez ca³y
okres funkcjonowania podatku i wynosi³:
 7%  dla soli jodowanej lub z mikroelementami;
 10%  dla sprzêtu elektronicznego wysokiej klasy;
 15%  dla urz¹dzeñ do gier losowych i zak³adów wzajemnych, odzie¿y
i wyrobów ze skór futerkowych, ³odzi ¿aglowych, których cena jest wy¿sza
od równowartoci 2400 EUR, soli zwyk³ej;
 20%  dla broni palnej gazowej, jachtów, których cena jest wy¿sza od równowartoci 2400 EUR, rodków upiêkszaj¹cych, skór futrzanych zwierz¹t
szlachetnych, gumy do ¿ucia11;
 25%  dla kart do gry.
Energia elektryczna obci¹¿ona by³a podatkiem w wysokoci 0,02 gr/kWh.
Stosowane w Polsce stawki akcyzy mia³y charakter kwotowy, procentowy
i mieszany. Stopy tej daniny by³y stosunkowo wysokie i z wyj¹tkiem opodatko10 Podane w tabeli stawki by³y obowi¹zuj¹cymi na pocz¹tku danego roku lub pierwszymi po
zmianie
w danym roku.
11 Opodatkowanie ³odzi ¿aglowych i jachtów stosowano do 06.2002, a gumy do ¿ucia  do
1999 r.
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wania papierosów, znacz¹co wykracza³y poza minimalne stawki obowi¹zuj¹ce
w Unii Europejskiej. Porównuj¹c je jednak z poziomem obci¹¿enia akcyz¹
w wiêkszoci pañstw cz³onkowskich, mo¿na stwierdziæ, ¿e by³y one ni¿sze.
Funkcja fiskalna akcyzy realizowana by³a g³ównie dziêki obci¹¿eniu ni¹
nastêpuj¹cych grup towarów  alkoholu, wyrobów tytoniowych i paliw, a pod
koniec badanego okresu równie¿ energii elektrycznej. Dochody skarbowe
uzyskiwane dziêki obci¹¿eniu pozosta³ych artyku³ów stopniowo odgrywa³y
coraz mniejsz¹ rolê. Wielkoæ wp³ywów z akcyzy na³o¿onej na alkohole, wyroby tytoniowe i paliwa oraz udzia³ dochodów z tego tytu³u w akcyzie ogó³em
i akcyzie pobieranej od wyrobów krajowych przedstawia tabela 4.
Tabela 4.

Wp³ywy z podatku akcyzowego obci¹¿aj¹cego wyroby krajowe w latach 19942003
Wyszczególnienie
Wyroby spirytusowe w mld z³
Wyroby tytoniowe w mld z³
Paliwa w mld z³
Energia elektryczna w mld z³
Akcyza od wyrobów
krajowych w mld z³
Akcyza ogó³em w mld z³
Udzia³ akcyzy od ww.
wyrobów w akcyzie od
wyrobów krajowych %
Udzia³ akcyzy od ww. wyrobów
w akcyzie ogó³em w %

1994
3,15
1,51
2,52


1995
4,11
2,67
3,03


1996
4,53
3,81
4,00


1997
4,64
4,52
4,61


1998
6,33
5,21
6,60


1999
6,38
6,29
8,58


2000
6,53
6,34
10,93


2001 2002* 2003*
6,60 6,6
7,1
7,30 7,9
8,4
11,27 14,3 15,2

1,6
2,5

8,01
9,00

12,50
12,14

13,60
15,52

15,50
17,89

18,40
21,59

21,59
25,21

24,30
27,31

25,56
28,86

28,0
31,5

30,5
34,4

89,6

78,5

90,7

88,8

98,6

98,4

97,9

98,5





79,8

80,8

79,5

77,0

84,0

84,3

87,1

87,2

96,5

96,5

* Podane wielkoci obejmuj¹ wp³ywy z akcyzy od wyrobów krajowych i importowanych ³¹cznie.
ród³o: jak w tab. 1.

Pocz¹tkowo, od 1994 do 1997 roku, najwiêkszych wp³ywów przysparza³o
bud¿etowi opodatkowanie wyrobów spirytusowych. Od 1998 r. ród³em najpowa¿niejszych dochodów akcyzowych by³o obci¹¿enie t¹ danin¹ paliw. Ewolucjê znaczenia, jakie krajowa produkcja tych towarów odgrywa³a w tworzeniu
dochodów akcyzowych w latach 19942001, przedstawia wykres 1.
W ostatnich latach przewaga wp³ywów z opodatkowania akcyz¹ paliw pog³êbia³a siê. W roku 2002 dochody z tej daniny nak³adanej zarówno na produkcjê krajow¹, jak i na import stanowi³y a¿ 45,4%, a w 2003 r. 44,2% ca³oci
dochodów akcyzowych. Spada³o natomiast znaczenie opodatkowania wyrobów tytoniowych, które w latach 20022003 przynios³y kolejno 25,1% i 20,4%
dochodów akcyzowych. Stabilne by³y natomiast udzia³y wp³ywów z opodatkowania wyrobów alkoholowych, które przynios³y oko³o 21% dochodów z akcyzy
ogó³em. Zwróciæ nale¿y uwagê na istotne znaczenie opodatkowania energii
elektrycznej. W pierwszym roku pobierania tej daniny wp³ywy z tego tytu³u
wynios³y 5,1%, a w nastêpnym ju¿ 7,4%.
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
udzia³ akcyzy od wyr. alkohol. w akcyzie ogó³em
udzia³ akcyzy od wyr. tyton.
w akcyzie ogó³em
udzia³ akcyzy od paliw w akcyzie ogó³em

Wykres 1.

Struktura dochodów akcyzowych w latach 19942001
ród³o: jak w tab. 1.

Funkcjonowanie podatku akcyzowego w praktyce wykazywa³o wiele nieprawid³owoci. Jednym z podstawowych problemów by³o zbyt optymistyczne
planowanie dochodów bud¿etowych z tytu³u akcyzy i ich coroczne przeszacowywanie. Zak³adany wzrost dochodów z tytu³u poboru akcyzy i stopieñ faktycznej realizacji wp³ywów w stosunku do prognoz zawartych w ustawach
bud¿etowych w poszczególnych latach przedstawia tabela 5.
Tabela 5.

Podatek akcyzowy  zak³adany wzrost i stopieñ realizacji planowanych wielkoci w %
w latach 19942003
Wyszczególnienie
1994
Planowany wzrost dochodów
akcyzowych w stos. do roku
poprzedniego
322,1
Wykonanie planowanych
dochodów z akcyzy ogó³em
89,6
Wykonanie planowanej akcyzy
od wyr. krajowych

Wykonanie planowanej akcyzy
od wyr. import.


ród³o: jak w tab. 1.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

54,2

49,0

30,0

34,9

19,89 15,5

21,4

12,3

9,1

87,5

85,8

88,9

87,3

99,8

93,9

92,9

96,9

99,9

86,8

84,3

88,0

88,0

97,6

97,5

88,4

97,8

100,7

93,8

98,5

96,4

82,7

115,1

72,2

77,7

90,2

93,9

Zak³adane w ustawach bud¿etowych wp³ywy z poboru akcyzy nigdy nie
zosta³y zrealizowane. Wyj¹tkowo trafnie okrelono je w 1999 r. i 2003 r., wówczas odchylenia mia³y charakter marginalny. Najwiêkszy b³¹d pope³niono
w 1996 r., kiedy to dochody przeszacowano a¿ o 14,2%. Powa¿ne trudnoci
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w realizacji wp³ywów z akcyzy napotkano równie¿ w 2001 r. Dochody z podatku akcyzowego zaplanowane w pierwotnej wersji bud¿etu wykonano zaledwie w 86,9%. Nie osi¹gniêto te¿ skorygowanych wielkoci, ujêtych w bud¿ecie
po nowelizacji.
Przyczyny le¿¹ce u podstaw tego zjawiska by³y ró¿norodne. Podstawowym
problemem by³ spadek sprzeda¿y u¿ywek: alkoholu i wyrobów tytoniowych,
nieoznaczaj¹cy jednak zmniejszenia ich spo¿ycia w spo³eczeñstwie. Zjawisku temu towarzyszy³ bowiem przemyt z zagranicy na szerok¹ skalê i nielegalna produkcja tych towarów w kraju. Sytuacja ta prowadzi³a do pogarszania
siê kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstw bran¿y spirytusowej
i tytoniowej, które ród³o swoich trudnoci upatrywa³y w nadmiernie wysokich stawkach akcyzy, nak³adanej na wytwarzane przez nie artyku³y. Rozwój
szarej strefy, nieszczelne granice pañstwowe, opiesza³oæ i nieprawid³owoæ
dzia³ania funkcjonariuszy celnych oraz organów kontroli skarbowej powodowa³y, ¿e bud¿et pañstwa co roku traci³ miliardy z³otych [Pomorska, 2002,
s. 102].
Czêstym powodem rozbie¿noci miêdzy planowanymi wp³ywami z akcyzy
a faktyczn¹ realizacj¹ by³y opónienia, redukcja b¹d ca³kowita rezygnacja
z zak³adanych przy projektowaniu bud¿etu podwy¿ek cen towarów objêtych
akcyz¹12. Od 2001 r. trudnoci w osi¹gniêciu prognozowanych dochodów
z akcyzy spowodowane by³y m.in. os³abieniem tempa wzrostu gospodarczego,
ograniczeniem konsumpcji dóbr luksusowych, w tym samochodów, przeszacowaniem inflacji.
Wspomniane wczeniej trudnoci finansowe zak³adów przemys³u spirytusowego i tytoniowego spowodowa³y narastanie zaleg³oci13 w regulowaniu
przez nie zobowi¹zañ z tytu³u podatku akcyzowego. Skalê problemu obrazuj¹
dane zawarte w tabeli 6.
Tabela 6.

Zaleg³oci w podatku akcyzowym w latach 19942003
Wyszczególnienie
1994 1995
Zaleg³oci w akcyzie ogó³em w mln z³ 100,3 138,7
Zaleg³oci w akcyzie od wyr. krajowych w mln z³
99,0 137,1
Zaleg³oci w akcyzie od wyr. import. w mln z³
1,3 1,6
Liczba najwiêkszych d³u¿ników
wg wykazu MF
53
59
Udzia³ zaleg³oci w dochodach
z akcyzy w %
1,1 1,1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
202,1 286,8 209,0 281,2 495,9 786,1 678,2 1403,6
198,9 207,3 206,9 279,1 493,3 760,0 b.d.
2,6 24,2 b.d.
3,1 1,0 2,1 2,1

b.d.

101*

139*

128*

120*

101*

25*

b.d.

1,3

1,6

1,0

1,1

1,8

2,7

b.d.
2,2

b.d.
4,1

Np. w 1995 r., zamiast dwóch 8% podwy¿ek cen paliw, podniesione je raz o 10%, a w 1998 r.
ceny13paliw podniesiono o 28,6%, a nie jak planowano o 43%.
Zgodnie z art. 51 Ordynacji podatkowej zaleg³oci¹ jest podatek, zaliczka lub rata podatku
niezap³acona w terminie p³atnoci.
12
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Wyszczególnienie
1994
Wzrost zaleg³oci w akcyzie ogó³em
w stos. do roku poprzedn. w %

Wzrost zaleg³oci w akcyzie od wyr.
kraj. w stos. do roku poprzedn. w % 
Wzrost zaleg³oci w akcyzie od
wyr. import. w stos. do roku poprzedn. w %


1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

38,2

45,7 141,9

72,9 134,6 176,3 158,5 13,7 107,0

38,5

45,1

0,2

34,9

76,8

54,5 b.d.

b.d.

25,4

93,8 67,7 112,3

3,0

21,8 829,7 b.d.

b.d.

43,7

* Zaleg³oci tych podmiotów przekroczy³y w danym roku okrelona kwotê: w 1996  154 tys. z³,
w 1997 r.  150 tys. z³, 1998 r.  154 tys. z³, w 1999 r.  406 tys., w 2000 r.  806 tys. z³, a w 2001 r. 
10000 tys. z³.
ród³o: jak w tab. 1.

Na podstawie danych zawartych w tabeli mo¿na stwierdziæ, ¿e kwoty zaleg³oci systematycznie wzrasta³y, stopniowo zwiêksza³a siê równie¿ relacja
nieuregulowanych zobowi¹zañ do dochodów osi¹ganych z podatku akcyzowego. Z roku na rok coraz wiêcej podmiotów zalega³o z op³aceniem podatku.
Drastycznie ros³y te¿ kwoty zad³u¿enia poszczególnych jednostek.
W 1996 r. z uwagi na nag³y wzrost zobowi¹zañ z tytu³u podatku akcyzowego
przedsiêbiorstw z bran¿y winiarskiej, Minister Finansów skierowa³ do izb
skarbowych Wytyczne w sprawie udzielania podmiotom gospodarczym produkuj¹cym i rozlewaj¹cym wyroby winiarskie ulg w sp³acie niektórych zaleg³ych podatków, do których stosuje siê przepisy o zobowi¹zaniach podatkowych. Na ich podstawie umorzono zaleg³oci 10 jednostek, powsta³e do 25
stycznia 1995 r. na ³¹czn¹ kwotê 2308 mln z³. NIK stwierdzi³a jednak, ¿e ingerencja Ministerstwa Finansów w postêpowanie podatkowe, prowadzone
przez podleg³e mu organy w drodze zalecania stosowania ulg podatkowych,
jest niezgodna z prawem. Wydawane, zgodnie z upowa¿nieniem ustawowym,
przez Ministra Finansów zarz¹dzenia mia³y charakter uznaniowy i przyznawa³y preferencje podatkowe wskazanym podmiotom, mimo ¿e sama ustawa
takich rozwi¹zañ nie przewiduje [
, 1996, s. 7.].
W sumie w okresie od lipca 1993 do wrzenia 1996 r., w wyniku zaleceñ Ministerstwa Finansów (m.in. w drodze tajnych pism), zaniechano ustalenia
i poboru podatku akcyzowego oraz umorzono zaleg³oci na kwotê 173 mln z³.
Przyznano równie¿ ulgi polegaj¹ce na odraczaniu i rozk³adaniu na raty nale¿noci na kwotê 44,7 mln z³. Na ich wielkoæ zasadniczy wp³yw mia³a polityka
prowadzona w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów14.
W 1997 r. odnotowano znacz¹c¹ redukcjê zaleg³oci w akcyzie od towarów
importowanych (o 69%), przy jednoczesnym wzrocie nieuregulowanych nale¿noci z tytu³u akcyzy obci¹¿aj¹cej wyroby krajowe, zw³aszcza wina
Realizacja dochodów bud¿etu

14 Od VII 1993 r. do IX 1996 r. najwiêksze ulgi przyznano: Fabryce Samochodów w Lublinie 
8,5 mln z³, £ódzkiej Wytwórni Papierosów  5,8 mln z³, Petrochemii P³ock  4,0 mln z³, Zak³adom
Przemys³u Owocowo-Warzywnego Milejów  1,6 mln z³, Petrochemii Gdañsk 1,3 mln z³, Sieradzkim Zak³adom Przemys³u Owocowo-Warzywnego w Sieradzu  1,2 mln z³. Z podobnych preferencji w wysokoci 38,9 mln z³ skorzysta³ równie¿ General Motors Corporation Adam Opel AG (GMC).
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(o 17,6%). W nastêpnym roku tendencja ta uleg³a odwróceniu. W ostatnich latach analizowanego okresu prawid³owe realizowanie dochodów z tytu³u akcyzy napotyka³o coraz wiêksze trudnoci. W 2001 r. zaleg³oci w akcyzie od
wyrobów importowanych uleg³y zwielokrotnieniu, a od towarów produkowanych w kraju  powa¿nie wzros³y. Przyznane w tamtym okresie preferencje
w postaci zaniechania ustalenia lub poboru podatku narazi³y bud¿et na stratê w wysokoci 120 tys. z³ (o 53% mniej ni¿ w 2000 r.), a umorzenia  na 29 956
tys. z³, to jest o 602% wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Drastyczny wzrost zaleg³oci odnotowano w 2003 r. W stosunku do roku poprzedniego uleg³y one podwojeniu i stanowi³y a¿ 4,2% dochodów z akcyzy ogó³em. Istotnie równie¿
wzros³a skala umorzeñ nale¿noci podatkowych. O ile w 2002 r. kwota ta nie
odbiega³a znacz¹co od wielkoci umorzeñ w roku poprzednim (31,0 mln z³), to
w 2003 r. zwiêkszy³a siê a¿ o 216% (tj. 66,9 mln z³).
Ogólnie najpowa¿niejsze trudnoci w terminowym regulowaniu zobowi¹zañ wobec fiskusa mia³y przedsiêbiorstwa przemys³u spirytusowego i winiarskiego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie funkcjonowania podatku akcyzowego w latach 19942003 wysun¹æ mo¿na nastêpuj¹ce wnioski:
1. Przedmiotowy zakres podatku akcyzowego by³ bardzo szeroki i obejmowa³
wiele wyrobów, których opodatkowanie nie mia³o istotnego znaczenia fiskalnego. Jednoczenie katalog zwolnieñ podatkowych, regulowanych zarówno w ustawie, jak i aktach ni¿szego rzêdu, by³ nadmiernie rozbudowany. G³ówna czêæ dochodów z akcyzy osi¹gana by³a dziêki obci¹¿eniu ni¹
wyrobów alkoholowych, tytoniowych i paliw.
2. Podstawowe znaczenie mia³o obci¹¿enie danin¹ sprzeda¿y towarów akcyzowych w kraju, które w latach 19942003 przynosi³o rednio 88,1% dochodów akcyzowych. Opodatkowanie importu odgrywa³o zdecydowanie
mniejsz¹ rolê.
3. W ostatnich latach zauwa¿yæ mo¿na by³o tendencjê do stabilizowania stawek akcyzy (by³y zdecydowanie rzadziej zmieniane), a nawet redukcji niektórych stóp opodatkowania.
4. Znaczenie skarbowe podatku akcyzowego obci¹¿aj¹cego konsumpcjê stosunkowo w¹skiej grupy specyficznych towarów by³o bardzo du¿e i od 1993
roku, czyli od momentu jego wprowadzenia, wykazywa³o tendencjê wzrostow¹. Wp³ywy z zasilaj¹cej bud¿et pañstwa akcyzy przewy¿sza³y jedynie
osi¹gane z podatku od towarów i us³ug. Prognozowane w ustawach bud¿etowych dochody z podatku akcyzowego nigdy nie zosta³y zrealizowane.
5. Trudnoci finansowe niektórych przedsiêbiorstw, zw³aszcza wytwarzaj¹cych wyroby alkoholowe, by³y powodem narastania zaleg³oci w regulowaniu przez nie zobowi¹zañ z tytu³u podatku akcyzowego i umarzania
czêci d³ugów wobec fiskusa.
6. Akcyza stanowi³a elastyczne ród³o dochodów bud¿etowych. Minister Finansów pe³ni³ funkcjê g³ównego kreatora polityki pañstwa w dziedzinie podatku
akcyzowego, posiada³ szerokie uprawnienia do kszta³towania stawek i stosowania zwolnieñ, a w konsekwencji wp³ywów z podatku akcyzowego.
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Excise duty in Poland in 19942003 and its fiscal importance
Despite its selective nature, the excise duty is one of the most effective sources
of the state budget revenues. A fundamental influence on the receipts from
this source is exercised by: the kinds and number of articles recognized as excisable and the volume of their sales in the country and of their imports, the excise duty rates, the extent of granted allowances and exemptions, as well as the
efficiency in collecting the revenues from this duty.
The range of excise duty applicability is very large and covers a great number
of articles, many of them of no significant fiscal importance. At the same time,
the list of allowances and exemptions introduced both by acts of Parliament or
by ordinances of government bodies is excessively extended. The bulk of revenues obtained from the excise duty comes from taxation of alcoholic beverages, tobacco articles and fuels, while the source of greatest importance is the
duty on domestic sales of goods that, in 19942001, provided on average 87.7%
of the total excise duty revenues. The taxation of imports played a much
smaller role.
The rates of excise duty burden are relatively high and since the start of their
functioning have been many times modified. However, in recent years a trend
towards stabilizing the excise duty rates, and even towards reducing some of
them, can be observed.
Excessive excise rate duties led to deterioration in the condition of the spirits,
wine and tobacco branches. Financial difficulties of some firms, especially
those producing alcoholic beverages, led to accumulation of arrears in the discharge of their excise duty liabilities and to remission of a part of their indebtedness on that score.
The excise duty is a flexible source of budget revenues and it is the Minister of
Finance who plays the role of the main author of the state's policy in this area.
He has broad powers in shaping the rates and introducing the allowances and
exemptions and, consequently, in shaping the revenues from the excise duty.
The excessive authority of the Minister of Finance and the use of excise duty
as a source of additional revenue whenever the budget is in critical situation is
often subject for criticism.
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