Warszawa, 28 stycznia 2019 r.
Pan
Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2018r. znak PA5.8190.84.2018 w imieniu Federacji Przedsiębiorców
Polskich poniżej przedstawiam nasze stanowisko.
1. Czym są nowatorskie wyroby tytoniowe?
Przemysł tytoniowy od wielu lat podejmuje inicjatywy mające na celu opracowanie nowatorskich wyrobów
tytoniowych, które charakteryzowałyby się potencjalnie mniejszą szkodliwością dla zdrowia. Rozwój nowych
technologii sprawił, iż na rynku w Polsce i na całym świecie dostępne są nowatorskie produkty tytoniowe, których
sposób działania oraz charakterystyka znacząco odbiegają od dotychczas dostępnych tradycyjnych produktów
tytoniowych (papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek). Odmienność nowatorskich wyrobów tytoniowych
w stosunku do wyrobów tradycyjnych wynika z ich budowy, sposobu używania oraz oczekiwań konsumentów.
Budowa wyrobów nowatorskich dostępnych na polskim rynku tj. HEETS do urządzenia IQOS i NEO do urządzenia GLO
jest zbliżona. Wewnątrz obydwu wkładów znajduje się specjalna mieszanka tytoniu rekonstytuowanego, która
została owinięta niepalną folią aluminiową oraz otoczką papierową. W otoczce papierowej znajdują się filtry
(w HEETS: filtr polimerowy typu film oraz filtr z octanu celulozy; w NEO filtr z octanu celulozy) oddzielone od mieszanki
tytoniu specjalną pustą rurką. Zawarty we wkładach tzw. „tytoń zrekonstruowany” jest to mieszanka powstała ze
zmielenia tytoniu do pyłu tytoniowego, a następnie wymieszaniu go z substancjami lepiącymi oraz parującymi
i ponownym uformowaniu. Owinięcie mieszanki owijką aluminiową uniemożliwia zapalenie ww. wyrobów tak jak
tradycyjnych papierosów.
W procesie używania nowatorskich wyrobów tytoniowych bezdymnych wkład nie podlega procesowi spalania, lecz
podgrzaniu. W efekcie podgrzewania powstaje aerozol, którego skład chemiczny różni się od składu dymu
papierosowego. Proces podgrzewania może być prowadzony na różne sposoby, lecz co do zasady polega na
podgrzaniu wkładu do temperatury znacząco niższej od temperatury spalania tytoniu w tradycyjnych papierosach
(ok. 300 st. C w przypadku wyrobów nowatorskich w porównaniu z ponad 900 st. C w przypadku tradycyjnych
papierosów). Aerozol powstający w wyniku podgrzewania ma prostszy skład w porównaniu z dymem tytoniowym,
zawiera znacząco mniej substancji/ związków szkodliwych i potencjalnie szkodliwych i składa się głównie z wody,
nikotyny i gliceryny.
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Podgrzanie wkładu dokonywane jest przy użyciu przeznaczonych do tego urządzeń, które utrzymując temperaturę
w określonym zakresie - uniemożliwiają zapłon specjalnej mieszanki tytoniu i substancji dodatkowych. Ponadto, jak
już wspomniano powyżej, budowa wkładów do wyrobów nowatorskich uniemożliwia ich zapalenia i tym zaciągnięcie
się w sposób charakterystyczny dla tradycyjnych papierosów.
Używanie wyrobów nowatorskich bezdymnych można porównać z używaniem e-papierosów, gdzie dochodzi
do podgrzania specjalnie przygotowanego płynu na bazie gliceryny i/lub glikolu (z nikotyną lub bez), w wyniku czego
powstaje aerozol znacząco inny niż dym tytoniowy. Różnica polega tylko na tym co jest podgrzewane tj. płyn do epapierosów lub specjalnie przygotowana mieszanka tytoniowa.
2. Regulacje prawne UE i krajowe.
W odniesieniu do nowatorskich wyrobów tytoniowych najistotniejsze znaczenie mają dwie kategorie regulacji
prawnych UE implementowane do polskiego porządku prawnego. Pierwsza z nich to dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów
tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.
Druga to dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy
stosowanych do wyrobów tytoniowych.
Nowatorskie wyroby tytoniowe zostały po raz pierwszy zdefiniowane w ww. dyrektywie 2014/40/UE. W świetle tej
dyrektywy nowatorski wyrób tytoniowy jako wyrób tytoniowy, który:
a) nie jest żadnym z następujących: papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń
do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego; oraz
b) zostaje wprowadzony do obrotu po dniu 19 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych stanowiącej implementację dyrektywy 2014/40/UE, decyzję o dopuszczeniu do obrotu
nowatorskiego wyroby tytoniowego bezdymnego podejmuje Inspektor ds. substancji chemicznych, który przede
wszystkim stwierdza, że nie jest to jeden z ww. tradycyjnych wyrobów tytoniowych: papieros, tytoń
do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, etc.
Dodatkowo w trakcie postępowania Inspektor ds. substancji chemicznych analizuje zgłoszenie producenta lub
importera nowatorskich wyrobów tytoniowych, które zawiera m.in. szczegółowy opis tych wyrobów, instrukcję
użytkowania, informacje o składnikach i wydzielanych substancjach, dostępne badania naukowe dotyczące
toksyczności, właściwości uzależniających i atrakcyjności takich wyrobów, w szczególności w odniesieniu
do składników i wydzielanych substancji, dostępne analizy, ich streszczenia i badania rynku na temat preferencji
różnych grup konsumentów, w tym młodych ludzi i innych osób aktualnie używających wyrobów tytoniowych.
Odnosząc się do regulacji UE i krajowych w zakresie podatku akcyzowego należy wskazać, że zawarte w tych
przepisach definicje wyrobów tytoniowych nie obejmują nowatorskich wyrobów tytoniowych do podgrzewania tak
samo jak nie obejmują płynu do papierosów elektronicznych. Jak już wspomniano powyżej, zarówno w papierosach
elektronicznych, jak i w nowatorskich wyrobach tytoniowych nie dochodzi do spalania substancji wydzielającej
aerozol. Różnica polega jedynie na tym, że papierosach elektronicznych substancją ta jest płyn na bazie gliceryny
lub glikolu a w przypadku wyrobów nowatorskich specjalnie przygotowana mieszanka tytoniu. Ani płyn
do papierosów elektronicznych ani nowatorskie wyroby tytoniowe nie nadają się do palenia w postaci w jakiej
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są udostępniane konsumentom. Warunek nadawania się do palenia w postaci niezmienionej jest niezbędny aby
w świetle dyrektywy 2011/64/UE czy implementujących ją przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o podatku
akcyzowym uznać dany wyrób za podlegający zharmonizowanej akcyzie. Wyroby nowatorskie, ze względu na swoją
budowę, nie nadają się do palenia tak jak tradycyjne papierosy czy inne wyroby tytoniowe. Tytoń jest podgrzewany
w kontrolowanej precyzyjnie temperaturze, brak jest dymu i popiołu. W przypadku tradycyjnych wyrobów
tytoniowych spalanie tytoniu w wyniku czego wydzielany jest dym a następnie tytoń ulega spopieleniu jest
nieodłącznym elementem używania tych wyrobów.
3. Wpływy budżetowe z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.
W trakcie prac legislacyjnych na ustawą z dnia 22 listopada 2018r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym pojawiły się wątpliwości co do wielkości rynku nowatorskich wyrobów tytoniowych i ewentualnych strat
budżetowych z powodu przedłużenia stosowania stawki zerowej akcyzy. Zdaniem Federacji brak jest podstaw
do takich twierdzeń, szczególnie w kontekście stałego wzrostu dochodów budżetowych z akcyzy na wyroby
tytoniowe w ostatnich latach. Nowatorskie wyroby tytoniowe bezdymne pojawiły się na rynku w kwietniu 2017r.
i mimo, iż są na nim dostępne od prawie 2 lat dochody z akcyzy od tradycyjnych wyrobów tytoniowych rosną.
Wg informacji otrzymanych od członków Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego dochody budżetowe w
listopadzie 2018 osiągnęły poziom 18,17 mld złotych przy 18,78 mld zł. za cały rok 2017r. Oznacza, to, że po
uwzględnieniu grudnia 2018r. dochody z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych w 2018r. powinny
przekroczyć 19 mld. zł. Będzie to najwyższy poziom dochodów od momentu nałożenia akcyzy na wyroby tytoniowe.
Na tej podstawie oraz na podstawie wyników badania CBOS dla Biura ds. Substancji Chemicznych dot. wielkości rynku
nowatorskich wyrobów tytoniowych (ok. 1,1 % rynku1) można w pełni uzasadniony sposób sądzić, że miną kolejne
lata zanim ta nowa kategoria będzie miała jakikolwiek negatywny wpływ na budżet. Warto, także przypomnieć,
że podatek VAT od każdej paczki nowatorskich wyrobów tytoniowych i zbiornika/1 ml płynu do papierosów
elektronicznych stanowi 23% ceny detalicznej tych wyrobów.
4. Oczekiwania konsumentów.
Odnosząc się do oczekiwań konsumentów należy odwołać się do raportu Warsaw Enterprise Institute „Polityka
Państwa w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynę”, Warszawa, kwiecień 2018r.2
Autorzy raportu zwracają uwagę, że „ze względów historycznych, ekonomicznych oraz społecznych państwa nie
mogą po prostu zakazać produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych.”. Pomimo powszechnej wiedzy na temat
szkodliwości palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych większość palących nie chcę lub nie potrafi rzucić palenia.
Problem ten dostrzegła także Światowa Organizacja Zdrowia, która stwierdziła, że gdyby palacze przestali palić
papierosy i zaczęli dostarczać nikotynę w inny sposób to byłoby to z pożytkiem dla zdrowia publicznego.3
Obserwujemy na przestrzeni ostatniej dekady wzrost zainteresowania konsumentów nowymi produktami
dostarczającymi nikotynę nie jest przypadkowy. Dotychczasowi konsumenci wyrobów tytoniowych, którzy nie chcą
lub nie mogą rzucić palenia, poszukują na rynku nowych produktów, które stanowiłyby mniej szkodliwą alternatywę
dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Z badania przeprowadzonego przez CBOS dla Biura ds. Substancji
Chemicznych wynika, że nowatorskie wyroby tytoniowe bezdymne pomagają rzucić palenie. „Deklaracje badanych
1 https://www.chemikalia.gov.pl/monitorowanie_rynku_epapierosow.html
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2 http://wei.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/file-5c42d3473bc4a34d398283f24ff0919f.pdf
3 WHO, Electronic Nicotine Delivery System and Electronic Non-Nicotine Delivery System

(ENDS/ENNDS). Report by WHO , FCTC/COP/7/11, August2016, par. 11.
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mających tego rodzaju doświadczenia wskazują, że skuteczność e-papierosów jako wsparcia w rzuceniu palenia
tradycyjnych papierosów jest niewielka – większość osób wraca do palenia zwykłych papierosów bądź łączy ich
palenie z używaniem e-papierosa. Lepiej sprawdza się w tym zakresie system podgrzewający tytoń - spośród tych,
którzy używali go po to, aby rzucić tradycyjne palenie połowie udało się osiągnąć cel, a do palenia zwykłych
papierosów wrócił mniej niż co czwarty.”4. Z powyższego wyraźnie wynika, że dorośli palacze postrzegają
nowatorskie wyroby tytoniowe oraz e-papierosy jako mniej szkodliwą alternatywę dla tradycyjnych papierosów
oraz sposób na rzucenie nałogu. Tendencji takich nie powinno się hamować poprzez zbyt wczesne obciążanie
podatkiem akcyzowym tej nowej kategorii. Parafrazując, nowatorskie wyroby tytoniowe traktowane są przez
konsumentów jako zupełnie inne wyroby niż tradycyjne wyroby tytoniowe, pozwalające na dostarczanie nikotyny
w sposób mniej szkodliwy niż palenie tych ostatnich.

Z poważaniem,

Marek Kowalski
Przewodniczący FPP

4 https://www.chemikalia.gov.pl/monitorowanie_rynku_epapierosow.html
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