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Dochody z podatku akcyzowego od alkoholu 
etylowego (w mld zł) 

Dochody z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego (w mld zł)

1.01.2014 r. - podwyżka 
stawki akcyzy o 15%  
(5704 zł/1 hl 100%  vol. 
alkoholu zawartego w 
gotowym wyrobie) 
 

1.01.2009 r. - podwyżka 
stawki akcyzy do  poziomu 
4960 zł/1 hl 100%  vol. 
alkoholu zawartego w 
gotowym wyrobie  

1.01.2005 r. - podwyżka 
stawki akcyzy z poziomu 
4400 do  poziomu 4550 
zł/1 hl 100%  vol. alkoholu 
zawartego w gotowym 
wyrobie  



 
 

Obecna sytuacja po 15-proc. podwyżce akcyzy 

na alkohol etylowy w 2014 r. powoli się 

stabilizuje 

 
 

Porównanie wykonania dochodów z podatku akcyzowego 

od alkoholu etylowego za 2015 r. wskazuje na wykonanie 

dochodów w wysokości  98,2%, a za 4 miesiące 2016 r. w 

wysokości 30,1%. 
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wyroby pośrednie

Porównanie prognozy i wykonania dochodów 
budżetowych z tytułu akcyzy od różnych 
napojów alkoholowych w latach 2015 - 2016                               
(w mld zł) 

prognoza 2015 r. wykonanie 2015 r. prognoza 2016 r.



 
Ustawa budżetowa  na rok 2016  

 

nie przewiduje  zmian w zakresie 

wysokości stawki podatku akcyzowego na 

alkohol etylowy oraz w zakresie zrównania 

stawki akcyzy na poszczególne kategorie 

alkoholi 
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W zakresie zwalczania szarej strefy 

podjęto już działania w obszarze : 

 

 skażonego alkoholu etylowego  wykorzystywanego do produkcji 

wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

 

 całkowicie skażonego alkoholu etylowego nabywanego 

wewnątrzwspólnotowo, w tym głównie z Węgier 

 

 modyfikacji art. 30 ust. 9 oraz art. 78 ustawy o podatku 

akcyzowym 
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Obszar skażonego alkoholu etylowego  

wykorzystywanego do produkcji wyrobów 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

 

 
Kończą się prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy. 
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          Zmiana rozporządzenia ma na celu: 

 ograniczenie liczby środków skażających alkohol etylowy 

wykorzystywany do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, które służą do stosowania zwolnień od akcyzy, 

 

 przyporządkowanie poszczególnych środków skażających taki alkohol 

etylowy do poszczególnych grup wyrobów do produkcji których skażony 

alkohol jest wykorzystywany, 

 

 wprowadzenie zasady skażania mieszaniną składającą się z dwóch lub 

trzech środków skażających. (wyjątek stanowi  skażanie alkoholu 

etylowego przeznaczonego do produkcji wyrobów o niskim ryzyku 

wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem np. kosmetyków czy wyrobów 

medycznych) 

 

Zakładane efekty 

Ocenia się, że dzięki nowelizacji rozporządzenia zmniejszeniu ulegnie ilość 

odkażanego alkoholu etylowego z gotowych produktów.  
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Obszar całkowicie skażonego alkoholu etylowego 

nabywanego wewnątrzwspólnotowo  

Rozważane jest wystąpienie  do 

Komisji Europejskiej z wnioskiem o 

wykreślenie z wykazu dodatkowych 

środków skażających całkowicie 
alkohol etylowy metody węgierskiej. 
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Działania na forum Unii Europejskiej 
 
Trwają prace nad zmianą rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 3199/93 zmierzające do 

wprowadzenia tylko jednej metody 

całkowitego skazania alkoholu z 

jednoczesnym usunięciem wszystkich 

pozostałych metod skażania  zgłoszonych 

przez niektóre państwa członkowskie, w 

tym metody zgłoszonej przez Węgry.  
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Modyfikacja art. 30 ust. 9 oraz art. 78 ustawy o 

podatku akcyzowym 
 

 Doprecyzowanie art. 30 ust 9 w związku z ostatnimi 

wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

 Obowiązek rejestracji podmiotów nabywających 

wewnątrzwspólnotowo całkowicie skażony alkohol etylowy  

 

 Obowiązkowe składanie zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym całkowicie skażonego alkoholu 

etylowego  
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Inne działania ukierunkowane na zwalczanie szarej strefy w 

obrocie wyrobami alkoholowymi 

 
2015 

 Działania urzędów kontroli skarbowej: 

 19 przeprowadzonych postępowań kontrolnych, w tym w 9 

stwierdzono nieprawidłowości dotyczące alkoholu etylowego.  

   

 Działania Służby Celnej: 

 Ujawnienie ponad 112,7 tys. litrów wyrobów spirytusowych o wartości 

ponad 7 mln zł., udział w zlikwidowaniu 11 nielegalnych 

rozlewni/odkażalni alkoholu oraz 6 bimbrowni, zajęcie 638 litrów 

nieopodatkowanego alkoholu. 
 

2016 
… 
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Dziękuję za uwagę 


