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Celem ekspertyzy jest odpowiedź na pytanie, czy zróżnicowanie stawek akcyzy na 

wyroby tytoniowe i na wyroby nowatorskie stanowić może pomoc państwa w 

rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W pierwszej 

kolejności w ekspertyzie zrekonstruowano pojęcie pomocy państwa w rozumieniu art. 

107 ust. 1 TfUE. Odrębnie przedstawiono treść kryterium selektywności – kluczowego 

kryterium dla klasyfikacji danego środka jako pomocy państwa. Ostatnia część 

ekspertyzy zmierza do ustalenia, czy zróżnicowanie ww. stawek spełnia kryterium 

selektywności pomocy. Ekspertyza sporządzona została w oparciu o obowiązujące 

źródła prawa, aktualne orzecznictwo instytucji UE, literaturę oraz inne dostępne dane. 

Ekspertyza jest wyrazem niezależnych badań naukowych prowadzonych przez autorów 

afiliowanych przy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW.
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1. Stan faktyczny i prawny 

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym od wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do 

papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich uregulowane zostało w rozdziale 3 ustawy z 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.1 Jego przepisy określają stawki podatku akcyzowego dla 

papierosów i wyrobów powiązanych, w tym tych niebędących wyrobami tytoniowymi, takich jak 

wyroby nowatorskie i płyny do papierosów elektronicznych. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy 

o podatku akcyzowym wyrobami nowatorskimi są wyroby będące: 

a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,  

b) mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych 

– inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają aerozol bez 

spalania mieszaniny. 

Stawki akcyzy od wyrobów tytoniowych i powiązanych uregulowane zostały na następującym 

poziomie: 

a. Papierosy – 228,10 zł za 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, 

                                                           
1
 Dz. U. 2009.3.11 
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b. Papierosy nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną 

ceną detaliczną – 378,38 zł za 1000 sztuk, 

c. Tytoń do palenia – 155,79 zł za kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej, 

d. Tytoń do palenia nieobjęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczony 

maksymalną ceną detaliczną – 252,25 zł za kilogram, 

e. Cygara i cygaretki – 433 zł za kilogram, 

f. Susz tytoniowy – 252,25 zł za kilogram, 

g. Susz tytoniowy bez oznaczenia znakami akcyzy – 504,50 zł za kilogram, 

h. Płyn do papierosów elektronicznych – 0,55 zł za mililitr, 

i. Wyroby nowatorskie – 155,79 za kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny 

sprzedaży tytoniu do palenia, 

j. Wyroby nowatorskie produkowane niezgodnie z art. 47 ustawy – 155,79 za kilogram i 32,05% 

trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

Z powyższego zestawienia wynikają różnice pod względem opodatkowania wyrobów nowatorskich 

oraz wyrobów tytoniowych, a w szczególności papierosów, które efektywnie opodatkowane są 

stawką niemal 5-krotnie wyższą.2 Różnice te wynikają zarówno z przyjęcia przez ustawodawcę innej 

stawki opodatkowania obu tych towarów, jak i odmiennej podstawy ich opodatkowania. Stawka 

pierwszego komponentu akcyzy za wyroby nowatorskie ustalona została na poziomie 155,79 zł za 

kilogram podczas, gdy stawka akcyzy za 1000 papierosów, tj. za ilość, której waga wynosi około 1 kg – 

na poziomie o 72,31 zł wyższym. Drugi komponent akcyzy za oba wyroby uregulowany został jako 

iloczyn ułamka 32,05% i podstawy opodatkowania. W przypadku papierosów jest nią maksymalna 

cena detaliczna, a w odniesieniu do wyrobów nowatorskich – przyjmująca znacznie niższą wartość 

średnia cena detaliczna sprzedaży tytoniu do palenia. Różnice te sprawiają, że akcyza od paczki 20 

papierosów wynosi średnio 9,4 zł podczas gdy akcyza od paczki 20 wyrobów nowatorskich – około 

1,9 zł.3 

Podobne dysproporcje dotyczą wskaźnika udziału akcyzy w cenie detalicznej wyrobów nowatorskich 

oraz papierosów. Zgodnie z danymi za 2020 r. akcyza stanowiła 64,9% ceny detalicznej paczki 

papierosów, natomiast 13,1 % ceny detalicznej opakowania wkładów tytoniowych do podgrzewaczy 

do tytoniu odpowiadającej jej wielkością.4  

                                                           
2
 A. Nowak-Far, Opodatkowanie akcyzowe wyrobów nowatorskich, „Kontrola Państwowa” nr 1, 2021, s. 111. 

3
 ibidem 

4
 Dane na podstawie analizy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego – https://iptg.pl/akcyza-na-wyroby-

tytoniowe/. Wg. metodyki zastosowanej przez CASE akcyza na papierosy stanowiła 62,1% średniej ceny 
detalicznej papierosów – zob. Raport Centrum Analiz i Studiów Ekonomicznych pt. „Wpływ produkcji wyrobów 
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Istotne różnice w wysokości opodatkowania tych dwu towarów sprawiają, że producenci wyrobów 

nowatorskich mogą znajdować się w lepszej sytuacji konkurencyjnej, aniżeli producenci papierosów, 

innych wyrobów tytoniowych i powiązanych. Przy podobnych kosztach produkcji obu tych towarów, 

pozwalają one uzyskiwać producentom wyrobów nowatorskich przewagę konkurencyjną nad 

producentami papierosów, sprzedając je po niższej cenie i z wyższą marżą. W związku z tym sposób 

opodatkowania papierosów i wyrobów nowatorskich ustanowiony przepisami ustawy o podatku 

akcyzowym należy poddać ocenie pod kątem zgodności z prawem pomocy państwa. 

Poniżej analizie poddana zostanie zgodność z regułami pomocy państwa środka w postaci efektywnie 

niższej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie i na papierosy. W pierwszej kolejności zrekonstruowane 

zostanie pojęcie pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE. Odrębnie przedstawiona 

zostanie treść kryterium selektywności – kluczowego dla klasyfikacji ww. środka jako pomocy 

państwa. Ostatnia część ekspertyzy zawiera analizę nakierowaną na ustalenie czy spełnia on 

kryterium selektywności pomocy. 

 

2. Pojęcie pomocy państwa 

Stosownie do art. 107 ust. 1 TfUE, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, 

wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w 

jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w 

zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

W wyroku w sprawie Belgia przeciwko Komisji (Tubemeuse), Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 

„zaklasyfikowanie danego środka jako pomocy państwa wymaga spełnienia wszystkich przesłanek 

przewidzianych w art. 92 ust. 1 Traktatu [obecnie art. 107 ust. 1 TfUE]”.5 

W wyroku w sprawie Altmark Trans TSUE określił następujące elementy definicyjne pojęcia pomocy 

państwa: 

− musi nastąpić interwencja państwa lub przy użyciu zasobów państwowych, 

                                                                                                                                                                                     
tytoniowych na polską gospodarkę”, dostępny pod adresem https://www.case-research.eu/pl/raport-case-
wplyw-produkcji-wyrobow-tytoniowych-na-polska-gospodarke-101421, s. 60. 
5
 Wyroki w sprawach: C-142/87, Belgia przeciwko Komisji (Tubemeuse), ECLI:EU:C:1990:125, pkt 25, oraz w 

sprawach połączonych C-278-280/92, Hiszpania przeciwko Komisji (Hytasa), ECLI:EU:C:1994:325, pkt 20, C-
482/99, Francja przeciwko Komisji (Stardust Marine), ECLI:EU:C:2002:294, pkt 68, C-280/00, Altmark Trans i 
Regierungspräsidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415, pkt 74, C-345/02 Pearle BV i inni, ECLI:EU:C:2004:448, 
pkt 32. 
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− musi istnieć możliwość, że interwencja ta wpłynie na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi, 

− musi ona przyznawać beneficjentowi korzyść poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub sprzyjanie produkcji niektórych towarów, 

− musi ona zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem.6 

Zaklasyfikowanie środka interwencji publicznej jako pomocy państwa wymaga spełnienia wszystkich 

wymienionych wyżej warunków. 

Środek podlegający ocenie w niniejszej eskpertyzie, a polegający na zróżnicowaniu stawek akcyzy od 

papierosów i od wyrobów nowatorskich, z pewnością spełnia pierwsze wymienione wyżej kryterium. 

Stosownie bowiem do utrwalonego orzecznictwa TSUE, korzyści podatkowe bez zastrzeżeń zaliczane 

są do korzyści finansowanych z zasobów państwowych.7 Jak wypowiedział się Trybunał w sprawie de 

Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, pojęcie pomocy państwa obejmuje swoim zakresem „nie 

tylko korzyści o charakterze pozytywnym, takie jak subwencja, lecz także różne formy interwencji, 

które zwalniają z obciążeń normalnie uwzględnianych w budżecie przedsiębiorstwa, i które, mimo że 

nie są subsydiami w ścisłym tego słowa znaczeniu, mają podobny charakter i taki sam efekt.”8 

Podobnie nie budzi wątpliwości, że środek podlegający ocenie stanowić może dla przedsiębiorstwa 

korzyść, która jest w stanie wpłynąć na handel między państwami członkowskimi. Oczywistym jest, że 

zarówno wyroby nowatorskie, jak i papierosy, w tym produkowane przez polskich przedsiębiorców, 

podlegają transgranicznej wymianie handlowej. Rynek wyrobów tytoniowych i produktów 

substytucyjnych jest rynkiem otwartym, a pomoc dla ich producentów z pewnością może wpłynąć na 

handel wewnątrzunijny, co znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie. Podkreślić należy, 

że to właśnie w wyroku w sprawie pomocy inwestycyjnej oferowanej jednemu z wiodących 

producentów wyrobów tytoniowych – Philip Morris, TSUE wypracował fundamenty oceny tego 

warunku. Uznał wówczas, że pomoc oferowana temu przedsiębiorstwu na rozbudowę jednej z jego 

                                                           
6
 Wyrok w sprawie C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg, pkt 75, oraz wyroki w sprawach 

T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2005:11, pkt 77, C-172/03, 
Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, ECLI:EU:C:2005:130, pkt 27, C-345/02 Pearle BV i inni, 
ECLI:EU:C:2004:448, pkt 33. 
7
 Wyroki w sprawach C-387/92, Banco Exterior de España, EU:C:1994:100, pkt 14, C-106/09 P i C-107/09 P 

Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo, ECLI:EU:C:2011:732, pkt 72, C-20/15 P i 
C-21/15 P, Komisja/World Duty Free Group i in., ECLI:EU:C:2016:981, pkt 56. 
8
 Wyrok w sprawie 30/59, de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg przeciwko Wysokiej Władzy, 

ECLI:EU:C:1961:2. 
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holenderskich fabryk papierosów, stanowiła pomoc państwa, albowiem wzmacniała jego pozycję „w 

porównaniu z innymi przedsiębiorstwami konkurującymi w handlu wewnątrzwspólnotowym”.9 

Środek polegający na zróżnicowaniu stawek akcyzy wyrobów nowatorskich i papierosów może także 

zakłócić konkurencję lub zagrozić jej zakłóceniem pod warunkiem, że środek taki jest w stanie 

przyznać selektywną korzyść producentom tych pierwszych wyrobów.10 Zróżnicowanie obciążeń 

fiskalnych wyrobów choćby częściowo substytucyjnych prowadzi zwykle do zakłócenia konkurencji 

pomiędzy ich producentami. Jak bowiem wynika z cytowanego wyżej wyroku TSUE w sprawie Philip 

Morris, konkurencja jest zakłócona, jeżeli dany środek wzmacnia pozycję jego beneficjenta względem 

jego konkurentów.11 Stosownie do utrwalonego orzecznictwa TSUE Komisja nie jest obowiązana do 

wykazania rzeczywistego i aktualnego wpływu danego środka na konkurencję.12 Wystarczającym jest 

bowiem wykazanie, że pomoc jest w stanie wpłynąć na handel (między państwami członkowskimi) i 

na konkurencję.13 Szeroka koncepcja warunku wpływu pomocy na konkurencję, w połączeniu z 

niskim poziomem wymogów dowodowych dotyczących jego spełnienia, przekłada się na uproszczony 

charakter oceny wpływu pomocy na konkurencję – poprzez odniesienie do uprzywilejowania 

beneficjenta pomocy w wyniku uzyskania przez niego selektywnej korzyści.14 

 

3. Kryterium selektywności pomocy państwa 

3.1. Selektywność w ujęciu materialnym 

Stosownie do art. 107 ust. 1 TfUE dany środek interwencji państwa stanowi pomoc niezgodną z 

rynkiem wewnętrznym, jeżeli zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 

niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Oznacza to, że zakresem normy 

prawnej, którą można zrekonstruować w oparciu o ten przepis, objęte są wyłącznie takie korzyści, 

które zawierają w sobie element nierówności, uprzywilejowania lub dyskryminacji niektórych 

przedsiębiorstw lub towarów. 

                                                           
9
 Zob. E. Szyszczak, Distortion of Competition and Effect on Trade between EU Member States (in:) H.C.H. 

Hoffman i C. Micheau, State Aid Law of the European Union, Oxford, 2016, s. 151 oraz wyroki w sprawach: T-
288/97, Regione Friuli Venezia Giulia przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2001:115 pkt 41 i w sprawach połączonych: 
T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 do 607/97, T-1/98, T-3/98 do T-6/98 oraz T-23/98, Alzetta 
Mauro i inni przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2000:151. 
10

 Wyrok w sprawie 730/79 Philip Morris BV przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1980:209, pkt 11. 
11

 Ibidem. 
12

 Ibidem, pkt 12 oraz C-211/15 P Orange przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2016:798, pkt 64, C-279/08 P, Komisja 
przeciwko Holandii, ECLI:EU:C:2011:551, pkt 13. 
13

 C-211/15 P Orange przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2016:798, pkt 64. 
14

 Podobnie E. Szyszczak, Distortion of Competition and Effect on Trade between EU Member States (in:) H.C.H. 
Hoffman i C. Micheau, State Aid Law of the European Union, Oxford, 2016, s. 153. 
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Jak podkreślił TSUE w wyroku w sprawie Adria-Wien Pipeline „selektywny charakter odróżnia środki 

stanowiące pomoc państwa od ogólnych środków wsparcia, które znajdują zastosowanie względem 

wszystkich przedsiębiorstw, we wszystkich sektorach gospodarki państwa członkowskiego”.15 

Oznacza to, że nie stanowią pomocy państwa generalne środki polityki gospodarczej państwa, takie 

jak np. zmiany stóp procentowych przez banki centralne lub obniżenie stawek podatku względem 

wszystkich podatników. 

Kryterium pozwalające rozróżnić pomiędzy środkami generalnymi a selektywnymi (specyficznymi) nie 

jest jednak krąg adresatów danego środka, a jego efekt w postaci uprzywilejowania (lub nie) 

określonych przedsiębiorstw. Innymi słowy także środki adresowane do wszystkich przedsiębiorstw w 

danym państwie członkowskim mogą mieć charakter selektywny, jeżeli rezultatem ich zastosowania 

jest przyznanie korzyści tylko niektórym przedsiębiorstwom lub przyznanie ich wszystkim lecz w 

sposób nierównomierny.16 W związku z tym wyróżnia się środki selektywne de iure, tj. takie, które 

adresowane są wyłącznie do określonego przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorstw oraz selektywne 

de facto – których kryteria przyznawania sformułowane są w sposób ogólny i obiektywny, jednak 

których konstrukcja powoduje istotne uprzywilejowanie niektórych tylko przedsiębiorstw.17 

W wielu przypadkach selektywny charakter korzyści oferowanej przedsiębiorstwom nie budzi 

wątpliwości. Dotyczy to w szczególności środków selektywnych de iure – przyznawanych jednemu, 

indywidualnie określonemu przedsiębiorstwu (selektywność indywidualna) lub grupie 

przedsiębiorstw określonych przy użyciu dowolnych kryteriów.18 Kryterium selektywności spełniają 

także środki sprzyjające produkcji określonych towarów. Pomoc państwa może zatem dotyczyć 

całego sektora gospodarczego, a mimo to podlegać art. 107 ust. 1 Traktatu.19 Selektywny charakter 

mają także środki udzielane przedsiębiorstwom ze względu na miejsce prowadzenia przez nich 

                                                           
15

 XXXI Raport o Polityce Konkurencji z 2001 roku, pkt 366, s. 112, XXX Raport o Polityce Konkurencji z 2000 
roku, pkt 320, s. 94; podobnie: wyrok w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke, ECLI:EU:C:2001:598, pkt 36. 
16

 Zob. m. in.: wyrok w połączonych sprawach T-92/00 i T-103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación 
Foral de Álava przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2002:61 pkt 39 oraz wyrok w sprawie C-126/01, Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie przeciwko GEMO S.A., ECLI:EU:C:2003:622, pkt 38 i 39. 
17

 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE nr 262, z 19.7.2016, s. 1–50, pkt 121 i 122. 
18

 Zob. m. in. wyroki w sprawach: T-308/00, Salzgitter AG i Niemcy przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:30, C-
148/04, Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1,  ECLI:EU:C:2005:774. 
19

 Wyrok w sprawie C-172/03, Wolfgang Heiser przeciwko Finanzamt Innsbruck, pkt 43 zob. także wyroki w 
sprawach: C-75/97, Belgia przeciwko Komisji (Maribel), ECLI:EU:C:1999:311, pkt 33, 173/73, Włochy przeciwko 
Komisji (tekstylia), ECLI:EU:C:1974:71, pkt 13 zob. także: wyrok w sprawie C-148/04, Unicredito Italiano SpA 
przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, gdzie jako pomoc państwa uznane zostało zastosowanie na 
czas określony preferencyjnej stopy opodatkowania podatkiem dochodowym względem publicznych banków 
podlegających komercjalizacji. 
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działalności w określonym regionie państwa członkowskiego.20 Podobnie jako pomoc państwa 

klasyfikowane są środki przynoszące korzyść kategoriom przedsiębiorstw wyodrębnionym ze względu 

na ich wielkość, przynależność do sektora publicznego21, prowadzenie przez przedsiębiorstwa 

określonych działań gospodarczych (np. eksport, tworzenie sieci dystrybucyjnych zagranicą, 

produkcja towarów, itp.).22 

Większe problemy związane są z oceną selektywności środków, które stanowią odstępstwo od 

ogólnych reguł dotyczących ciężarów spoczywających na przedsiębiorstwach. Dotyczy to w 

szczególności derogacji od zwykłych (normalnych) reguł dotyczących zapłaty podatków lub składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

W odniesieniu do takich środków orzecznictwo TSUE wypracowało szczególny test oceny 

selektywności materialnej, tj. selektywności pod względem kryteriów innych aniżeli miejsce 

prowadzenia działalności przez beneficjenta.23 

W wyroku w sprawie Adria-Wien Pipeline TSUE orzekł, że nie ma selektywnego charakteru „środek 

państwowy, który przyznaje korzyść wszystkim, bez różnicy, przedsiębiorstwom na terenie kraju”.24. 

Podkreślił wówczas, że dla zastosowania art. 107 TFUE bez znaczenia pozostaje okoliczność czy 

sytuacja beneficjenta jest lepsza, czy też gorsza w porównaniu do sytuacji sprzed wprowadzenia 

danego środka wsparcia. Istotny jest jedynie fakt, czy środek jest w stanie „faworyzować niektóre 

przedsiębiorstwa, lub produkcję niektórych towarów w rozumieniu art. 92 ust. 1 TWE [obecnie art. 

107 ust. 1 TFUE] w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, które znajdują się w sytuacji prawnej i 

faktycznej porównywalnej w świetle celu, któremu służy dany środek”.25 

W wyroku w sprawie Paint Graphos TSUE, w odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądu włoskiego, 

orzekł, że pierwszym krokiem oceny selektywności preferencyjnego opodatkowania włoskich 

spółdzielni powinno być (1) wyznaczenie systemu podatkowego, który jest powszechny lub 

„normalny” w danym państwie członkowskim.26 Następnie należy ocenić (2) czy badany środek 

stanowi odstępstwo od owego systemu odniesienia poprzez zróżnicowanie sytuacji przedsiębiorstw 

                                                           
20

 Por. np. wyrok w sprawie C-88/03, Portugalia przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2006:511. 
21

 Wyrok w sprawie C-148/04, Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1. 
22

 Wyroki: w połączonych sprawach 6 i 11/69, Komisja przeciwko Francji, ECLI:EU:C:1969:68, 57/86, Grecja 
przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:1988:284 oraz C-501/00, Hiszpania przeciwko Komisji, ECLI:EU:C:2004:438. 
23

 Selektywność w ujęciu regionalnym oceniana jest w oparciu o odmienny test wypracowany przez TSUE w 
wyroku w sprawie C-88/03, Portugalia przeciwko Komisji. Reguły dotyczące selektywności w ujęciu regionalnym 
znajdują się poza zakresem ekspertyzy. 
24

 Wyrok w sprawie C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH i Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH 
przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten, pkt 35. 
25

 Ibidem, pkt 41. 
26

 Wyrok w połączonych sprawach od C-78/08 do C-80/08, Paint Graphos i in., ECLI: EU:C:2011:550, pkt 49. 
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znajdujących się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu wyznaczonego 

systemowi podatkowemu danego państwa członkowskiego.27 Jeżeli odstępstwo takie istnieje, należy 

zbadać (3) czy jest ono uzasadnione charakterem lub ogólną strukturą systemu podatkowego 

stanowiącego punkt odniesienia.28 

Z kolei w wyroku w sprawie World Duty Free TSUE rozwinął drugi element ww. testu selektywności 

wskazując, że jego ocena „wymaga ustalenia, czy w ramach danego systemu prawnego sporny środek 

krajowy może sprzyjać „niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów” w 

porównaniu z innymi, znajdującymi się, w świetle celu przyświecającego temu systemowi, w 

porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej i tym samym poddanymi odmiennemu traktowaniu, 

które może zostać zasadniczo uznane za dyskryminacyjne.”29 Trybunał podkreślił, że w przypadku 

pomocy udzielanej jako program pomocowy (a nie jako pomoc indywidualna) na Komisji ciążą dalej 

idące obowiązki dowodowe. Musi ona wykazać, że nawet jeśli taki środek przewiduje korzyść o 

charakterze generalnym, „przyznaje on wyłączną korzyść niektórym przedsiębiorstwom lub 

niektórym sektorom działalności”.30 

Test selektywności środków pomocowych wypracowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

przedstawiony został w sposób syntetyczny na rysunku poniżej: 

                                                           
27

 Ibidem, pkt 54. 
28

 Ibidem, pkt 69. 
29

 Wyrok w sprawie C-20/15 P i C-21/15 P, Komisja/World Duty Free Group i in., ECLI:EU:C:2016:981, pkt 54. 
30

 Ibidem, pkt 55. 
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Opracowanie własne 

Trójelementowy test selektywności środków podatkowych stosowany był następnie w licznych 

wyrokach TSUE.31 Częściową reasumpcję tej judykatury zawiera wydane w 2016 r. zawiadomienie 

                                                           
31

 Wyroki w sprawach: C-374/17, Finanzamt B przeciwko A-Brauerei, ECLI:EU:C:2018:1024, C-233/16, 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Generalitat de Catalunya, 
ECLI:EU:C:2018:280, w połączonych sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED) przeciwko Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias i Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, ECLI:EU:C:2018:281, w połączonych sprawach: C-236/16 i C-237/16, 
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de Aragón, 
ECLI:EU:C:2018:291, C-323/18, Tesco-Global Áruházak Zrt. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli 
Igazgatósága, ECLI:EU:C:2020:140, C-106/09 P i C-107/09 P Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i 
Zjednoczone Królestwo, C-20/15 P i C-21/15 P, Komisja/World Duty Free Group i in., C-562/19 P, Komisja 

Identyfikacja systemu odniesienia

Czy środek różnicuje pomiędzy przedsiębiorstwami, które w świetle celów 
systemu odniesienia są w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej?

Selektywność prima facie

Czy odstępstwo jest uzasadnione 
naturą lub ogólną strukturą systemu 

odniesienia?

Selektywność

Brak selektywności

TAK NIE 

NIE 
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Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE (dalej jako: 

zawiadomienie). Poniżej zaprezentowana zostanie treść poszczególnych elementów testu 

selektywności środków podatkowych z uwzględnieniem treści zawiadomienia oraz orzecznictwa, 

głównie zapadłego po jego wydaniu. 

3.2. System odniesienia 

Jak wskazała Komisja Europejska w pkt 133 zawiadomienia, „system odniesienia obejmuje spójny 

zbiór zasad, które zwykle mają zastosowanie – na podstawie obiektywnych kryteriów – do wszystkich 

przedsiębiorstw wchodzących w jego zakres, jak określono przez cel tego systemu. Zasady te 

zazwyczaj definiują nie tylko zakres tego systemu, ale także warunki, na jakich system ten ma 

zastosowanie, prawa i obowiązki przedsiębiorstw podlegających temu systemowi oraz aspekty 

techniczne dotyczące funkcjonowania systemu.” Jako przykłady elementów, na których opiera się 

system odniesienia w przypadku podatków Komisja wymieniła: podstawę opodatkowania, krąg 

podatników, zdarzenie podatkowe i stawki podatkowe.32 Jako system odniesienia uznawane były 

między innymi: 

− system podatku od osób prawnych,33 

− systemu podatku VAT,34 

− ogólne zasady opodatkowania ubezpieczeń,35 

− norm prawa niemieckiego w dziedzinie podatku od nabycia nieruchomości,36 

− regionalny podatek od wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,37 

− system podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej obejmujący także progresywne 

stawki podatku,38 

                                                                                                                                                                                     
przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2021:201, C-596/19 P, Komisja przeciwko Węgrom, 
ECLI:EU:C:2021:202. 
32

 Zawiadomienie, pkt 134. 
33

 Wyrok w połączonych sprawach C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., pkt 50. W tym kontekście Trybunał 
czasami stosuje termin „ogólny system podatkowy” (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 
2006 r. w sprawach połączonych C-182/03 i C-217/03 Belgia i Forum 187 przeciwko Komisji, 
ECLI:EU:C:2006:416, pkt 95) lub „ogólne przepisy prawa podatkowego” (zob. wyrok w sprawie C-66/02 Włochy 
przeciwko Komisji ECLI:EU:C:2005:768). 
34

 Wyrok w sprawie C-172/03 Heiser, pkt 40 i nast. 
35

 Wyrok w sprawie C-308/01, GIL Insurance, ECLI:EU:C:2004:252. 
36

 Wyrok w sprawie C-374/17 - Finanzamt B przeciwko A-Brauerei, pkt 37. 
37

 Wyroki: w sprawie C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Generalitat de Catalunya, w połączonych sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias i 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, w połączonych sprawach: C-236/16 i C-237/16, Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de Aragón. 
38

 Wyrok w sprawie C-562/19 P, Komisja przeciwko Polsce, pkt 41 i następne. 
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− system specjalnego podatku od obrotu uzyskiwanego z publikacji reklam obejmujący także 

progresywne opodatkowanie.39 

Oznacza to, że co do zasady, systemem odniesienia jest określony rodzaj podatku, oparty na pewnych 

wspólnych, spójnych cechach.40 Niemniej, w szczególnych przypadkach z samej konstrukcji systemu 

odniesienia może wynikać dyskryminujący, a tym samym selektywny charakter środka wsparcia. Taka 

sytuacja miała miejsce w okolicznościach sprawy będącej przedmiotem wyroku w sprawie Komisja i 

Hiszpania przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo.41 W wyroku tym TSUE uznał 

za selektywny system podatku od osób prawnych projektowany przez Gibraltar w ramach reformy 

podatkowej. Stwierdził bowiem, że poprzez zasady tego opodatkowania „nawet jeśli oparte są one na 

kryteriach, które mają same w sobie ogólny charakter, dokonywana jest w istocie dyskryminacja 

między przedsiębiorstwami znajdującymi się w sytuacji porównywalnej z punktu widzenia 

realizowanego przez zaplanowaną reformę podatkową celu, czyli wprowadzenia ogólnego systemu 

opodatkowania mającego zastosowanie do wszystkich spółek z siedzibą na Gibraltarze.”42 

Nieuniknioną i zamierzoną konsekwencją stosowania tego systemu opodatkowania był bowiem brak 

opodatkowania spółek typu offshore. Jak zauważył Trybunał podstawy opodatkowania zostały 

ustanowione w taki właśnie sposób, aby tego rodzaju spółki, „nie posiadały podstawy wymiaru 

opodatkowania w rozumieniu podstaw opodatkowania przyjętych w zaplanowanej reformie 

podatkowej.”43 

Oznacza to, że poza środkami, które ustanawiają odstępstwo od systemu ogólnego, skutkujące 

zróżnicowaniem sytuacji przedsiębiorstw w porównaniu z innymi, znajdującymi się, w świetle celu 

przyświecającego temu systemowi, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej, w szczególnych 

sytuacjach selektywny może być sam system odniesienia. Jak orzekł TSUE w wyroku w sprawie World 

Duty Free, „o ile w celu udowodnienia selektywności środka podatkowego nie zawsze konieczne jest, 

by środek ten miał charakter odstępstwa od powszechnego systemu podatkowego, okoliczność, że 

ma on taki charakter, jest zdecydowanie istotna dla tego celu, gdy wynika z niej, iż odróżnia się dwie 

kategorie podmiotów gospodarczych, które są a priori poddane zróżnicowanemu traktowaniu, czyli 

podmioty gospodarcze objęte środkiem stanowiącym odstępstwo oraz podmioty gospodarcze, które 

                                                           
39

 Wyrok w sprawie C-596/19 P, Komisja przeciwko Węgrom, pkt 45 i następne. 
40

 Zawiadomienie pkt 134. 
41

 Wyrok w połączonych sprawach: C-106/09 P i C-107/09 P, Komisja i Hiszpania/Government of Gibraltar i 
Zjednoczone Królestwo. 
42

 Ibidem, pkt 101. 
43

 Ibidem, pkt 106. 
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nadal podlegają powszechnemu systemowi podatkowemu, mimo że te dwie kategorie znajdują się w 

porównywalnej sytuacji w świetle celu przyświecającego wspomnianemu systemowi.”44 

3.3. Odstępstwo od systemu ogólnego 

Ten etap analizy selektywności środka podatkowego polega na ustaleniu czy pomoc stanowi 

odstępstwo od systemu ogólnego, które jest w stanie różnicować sytuację przedsiębiorstw, 

znajdujących się, w świetle celu przyświecającego temu systemowi, w porównywalnej sytuacji 

faktycznej i prawnej, co skutkuje odmiennym traktowaniem, które może zostać zasadniczo uznane za 

dyskryminacyjne. W pierwszej kolejności niezbędne jest zatem (1) ustalenie celu określonego środka 

podatkowego. Następnie należy (2) ustalić czy określone grupy podmiotów znajdują się, w wyniku 

stosowania określonego środka, w zróżnicowanej sytuacji. Wreszcie należy (3) zweryfikować czy owe 

grupy podmiotów znajdują się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej, a tym samym czy 

zróżnicowanie to ma charakter dyskryminujący. 

W wyroku w sprawie Paint Graphos, TSUE uznał za nieselektywne wyłączenie włoskich spółek 

spółdzielczych spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. TSUE ocenił 

wpierw, że ogólny system włoskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Następnie zauważył, 

że spółki spółdzielcze korzystają z ulgi podatkowej, która nie jest stosowana względem pozostałych, 

tj. „zwykłych” spółek. Trybunał zwrócił jednak uwagę, że funkcjonowanie spółek spółdzielczych rządzi 

się szczególnymi zasadami, które różnią się znacznie od zasad rządzących funkcjonowaniem innych 

podmiotów prawnych.45 Do tych odmiennych zasad TSUE zaliczył: 

− zasadę pierwszeństwa jednostki przed kapitałem odzwierciedlającą specyficzne zasady 

dotyczące przyjmowania, występowania oraz wykluczania członków, 

− szczególne zasady likwidacji, które sprawiają, że aktywa netto i rezerwy powinny być 

przekazane na rzecz innego podmiotu spółdzielczego, realizującego podobne cele związane z 

interesem ogólnym, 

− brak możliwości zarządzania spółkami w taki sposób, aby móc przynieść zysk inwestorom 

zewnętrznym, 

− możliwość kontroli działalności spółki w równym stopniu przez jej członków, co odzwierciedla 

zasadę „jedna osoba – jeden głos”, 

− wspólne dzierżenie rezerw i aktywów, które są niepodzielne i winny być spożytkowane we 

wspólnym interesie członków spółdzielni, 

                                                           
44

 Wyrok w połączonych sprawach C-20/15 P i C-21/15 P, World Duty Free Group, pkt 77. 
45

 Wyrok w połączonych sprawach od C-78/08 do C-80/08, Paint Graphos i in., pkt 55. 
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− cel spółek spółdzielczych w postaci osiągania wzajemnego zysku przez ich członków, którzy są 

jednocześnie użytkownikami, klientami lub dostawcami, efektem czego każdy z nich czerpie 

korzyści z działalności spółdzielni w zależności od swego w niej udziału, a także w zależności 

od z zawieranych z tą spółdzielnią transakcji, 

− brak lub ograniczenie dostępu do rynku kapitałowego.46 

Wskutek takiego ukształtowania ustroju spółek spółdzielczych nie były one w stanie osiągać marży 

zysku na porównywalnym poziomie jak spółki kapitałowe. Tym samym spółki, które odpowiadały 

takiemu modelowi nie znajdowały się w świetle celu, któremu służył system odniesienia, a zatem celu 

w postaci zapewnienia dochodów podatkowych państwu, w porównywalnej sytuacji faktycznej i 

prawnej.47 Trybunał zwrócił jednak uwagę, że do sądu krajowego należała indywidualna ocena 

charakterystycznych zasad funkcjonowania danych spółdzielni, celem odpowiedzi na pytanie, czy 

rzeczywiście miały one głównie charakter samopomocowy odróżniający je od innych podmiotów 

rynkowych.48 

Podobne podejście zastosował TSUE w serii wyroków dotyczących lokalnych hiszpańskich podatków 

od działalności sklepów wielkopowierzchniowych.49 Trybunał przeprowadził w nich ocenę 

selektywności zróżnicowania stawek tych podatków, w ramach której sklepy o mniejszej powierzchni 

opodatkowane były podatkiem o niższej stawce, aniżeli te o większej powierzchni. TSUE 

zrekonstruował cel systemu podatkowego określonego jako specjalny podatek od sklepów 

wielkopowierzchniowych uznając, że jest nim wspieranie ochrony środowiska i zagospodarowania 

przestrzennego. Następnie ocenił, że wpływ ten zależy w znacznej mierze od rozmiarów sklepów. 

Zatem kryterium wielkości powierzchni sprzedaży sklepu zostało przezeń uznane za spójne z celami 

realizowanymi przez system odniesienia. Tym samym podmioty prowadzące sklepy o różnej 

powierzchni zostały uznane przez TSUE za nieznajdujące się w porównywalnej sytuacji faktycznej i 

prawnej w świetle celu, któremu służył system odniesienia.50 

                                                           
46

 Ibidem, pkt 56-59. 
47

 Ibidem, pkt 60 i 61. 
48

 Ibidem, pkt 62. 
49

 Wyroki: w sprawie C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Generalitat de Catalunya, w połączonych sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias i 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, w połączonych sprawach: C-236/16 i C-237/16, Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de Aragón. 
50

 Wyroki: w sprawie C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Generalitat de Catalunya, pkt 55, w połączonych sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Consejería de Economía y Hacienda del Principado de 
Asturias i Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, pkt 49 oraz w połączonych sprawach: C-236/16 i 
C-237/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de 
Aragón, pkt 45. 
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Podobnie ocenione zostały preferencje w zapłacie ww. podatku stosowane względem obiektów 

handlowych zajmujących się sprzedażą niektórych rodzajów artykułów, np.: ogrodniczych, pojazdów, 

materiałów budowlanych i maszyn przemysłowych oraz zaopatrzeniem dla przemysłu.51 TSUE zgodził 

się z argumentacją, że sklepy te zasadniczo zawsze mają dużą powierzchnię, bez względu na ich 

rzeczywisty wpływ na środowisko i ład przestrzenny. Trybunał zwrócił jednak uwagę na potrzebę 

indywidualnej oceny przez sąd krajowy zakresu stosowania tych preferencji i ich charakteru.52 

W wyroku dotyczącego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzonego przez 

Katalonię, TSUE uznał jednak, że zwolnienie z podatku dużych zbiorczych obiektów handlowych miało 

charakter selektywny, albowiem nie znajdowało uzasadnienia w celach ochrony środowiska i ładu 

przestrzennego.53 

3.4. Zgodność z logiką lub naturą systemu podatkowego 

Środek prima facie selektywny, a zatem taki, który ustanawia odstępstwo od systemu odniesienia 

skutkujące zróżnicowaniem sytuacji przedsiębiorstw, znajdujących się, w świetle jego celu, w 

porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej, może jednak nie być selektywny, jeżeli odstępstwo to 

można uzasadnić charakterem lub ogólną strukturą systemu podatkowego. Ma to miejsce, „jeżeli 

zainteresowane państwo członkowskie może wykazać, że środek ten wynika bezpośrednio z 

podstawowych i przewodnich zasad systemu podatkowego tego państwa.”54 Jak podkreślił TSUE w 

sprawie Paint Graphos „w tym względzie należy dokonać rozróżnienia pomiędzy celami przypisanymi 

szczególnemu systemowi podatkowemu oraz wobec niego zewnętrznymi a mechanizmami 

stanowiącymi nieodłączną część tego systemu podatkowego, które są niezbędne dla osiągnięcia tych 

celów”.55 

                                                           
51

 Wyroki: w sprawie C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Generalitat de Catalunya, pkt 60, w połączonych sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Consejería de Economía y Hacienda del Principado de 
Asturias i Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, pkt 54 oraz w połączonych sprawach: C-236/16 i 
C-237/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de 
Aragón, pkt 50. 
52

 Ibidem. 
53

 Wyrok w sprawie C-233/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Generalitat de Catalunya, pkt 61. 
54

 Wyroki w sprawach: C-374/17, Finanzamt B przeciwko A-Brauerei, pkt 48, C-233/16, Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko Generalitat de Catalunya, pkt 43, w połączonych 
sprawach: C-234/16 i C-235/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 
Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias i Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, pkt 36 oraz w połączonych sprawach: C-236/16 i C-237/16, Asociación Nacional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED) przeciwko Diputación General de Aragón, pkt 31. 
55

 Wyroki w sprawach: C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., pkt 69, C-374/17, Finanzamt B przeciwko A-
Brauerei, pkt 48 oraz w sprawie C-88/03, Portugalia przeciwko Komisji, pkt 81. 
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Komisja w zawiadomieniu wymieniła jako przykłady możliwych uzasadnień prima facie selektywnych 

mechanizmów: potrzebę zwalczania nadużyć finansowych lub oszustw podatkowych, konieczność 

uwzględnienia określonych wymogów rachunkowości, możliwości zarządzania administracyjnego, 

zasadę neutralności podatkowej, progresywny charakter podatku dochodowego i jego cel związany z 

redystrybucją, konieczność unikania podwójnego opodatkowania lub cel polegający na optymalizacji 

odzyskiwania długów podatkowych.56 

We właściwych przypadkach państwa członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie procedury 

kontroli i monitorowania, aby zapewnić odstępstwa zgodne z logiką i ogólną strukturą systemu 

podatkowego. Środki te powinny być także proporcjonalne i nie wykraczać poza to, co niezbędne, 

aby osiągnąć realizowany uzasadniony cel, który z kolei nie mógłby zostać osiągnięty przy użyciu 

mniej rozległych środków.57 

W wyroku w sprawie A-Breuerei TSUE uznał za zgodne z naturą lub ogólną strukturą niemieckiego 

systemu podatkowego zwolnienie z podatku od nabycia nieruchomości.58 Zwolnienie to stosowane 

było w odniesieniu do przeniesienia prawa własności nieruchomości dokonanego na podstawie 

operacji przekształcenia struktury własnościowej grupy kapitałowej, pod warunkiem, że obejmowało 

ono wyłącznie spółki z tej samej grupy związane poprzez stosunek posiadania udziałów w wysokości 

przynajmniej 95% w minimalnym i nieprzerwanym okresie pięciu lat poprzedzających operację 

przekształcenia oraz pięciu lat po niej następujących. 

Trybunał zgodził się bowiem z argumentami Niemiec, stosownie do których zwolnienie to miało na 

celu zapewnienie korekty w celu uniknięcia opodatkowania uważanego za nadmierne. Zwolnienie to 

pozwalało bowiem na uniknięcie podwójnego poniesienia kosztów opodatkowania nabycia 

nieruchomości przez spółki, które w przeciwnym wypadku musiałyby je ponieść pierwszy raz w 

momencie integracji spółki będącej właścicielem nieruchomości w ramach grupy kapitałowej, a 

następnie w momencie fuzji z tą spółką. TSUE uznał także, że wymóg minimalnego okresu posiadania 

udziału kapitałowego był uzasadniony koniecznością unikania nadużyć polegających na 

krótkotrwałym przejmowaniu udziałów kapitałowych w spółkach, aby ominąć obowiązek zapłaty 

podatku.59 Zapobieganie takim nadużyciom, na równi z celem w postaci unikania podwójnego 

                                                           
56

 Zawiadomienie, pkt 139. 
57

 Ibidem pkt. 140 oraz wyrok w połączonych sprawach C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., pkt 74 i 75. 
58

 Wyrok w sprawie C-374/17, Finanzamt B przeciwko A-Brauerei, pkt 52. 
59

 Ibidem, pkt 50. 
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opodatkowania, zostało uznane przez TSUE za uzasadnienie związane z naturą lub strukturą systemu 

podatkowego.60 

 

4. Ocena selektywności zróżnicowania stawek akcyzy od wyrobów 

nowatorskich i papierosów 

4.1. Uwagi wstępne 

Oceny zróżnicowania stawek akcyzy pomiędzy wyrobami nowatorskimi oraz papierosami należy 

dokonać z uwzględnieniem reguł wypracowanych przez omówione wyżej orzecznictwo sądowe. Na 

wstępie należy podkreślić, że preferencyjne opodatkowanie akcyzą może mieć charakter selektywny i 

stanowić pomoc państwa bez względu na harmonizację tego podatku na poziomie UE. Jak wskazała 

Komisja w zawiadomieniu „chociaż kwestia akcyzy jest w dużym stopniu zharmonizowana na 

poziomie unijnym (co może wpływać na możliwość przypisania pomocy państwu), nie oznacza to 

automatycznie, że każde zwolnienie z akcyzy w tych obszarach wykraczałoby poza zakres zasad 

pomocy państwa. Obniżenie akcyzy może bowiem stanowić selektywną korzyść dla przedsiębiorstw, 

które wykorzystują dany produkt jako produkt wyjściowy lub sprzedają go na rynku.”61 Oznacza to, że 

uprzywilejowanie stanowiące efekt zastosowania przepisów krajowych, które, tak jak ma to miejsce 

w przypadku wyrobów nowatorskich, nie podlega harmonizacji na poziomie UE może mieć tym 

bardziej selektywny charakter.  

Takie ujęcie zostało potwierdzone m.in. w niedawnym wyroku Polska przeciwko Komisji dotyczącym 

oceny pod kątem selektywności podatku od handlu detalicznego.62 TSUE podkreślił w nim, że „w 

obecnym stanie harmonizacji unijnego prawa podatkowego państwa członkowskie mają swobodę w 

ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni (…)”, co ma również 

zastosowanie na gruncie reguł pomocy państwa.63 W związku z tym, jak wskazał TSUE, „poza 

dziedzinami, w których prawo podatkowe Unii jest przedmiotem harmonizacji, określenie cech 

konstytutywnych każdego podatku należy do uprawnień dyskrecjonalnych państw członkowskich, z 

poszanowaniem ich autonomii podatkowej, przy czym uprawnienie to powinno w każdym razie być 

wykonywane z poszanowaniem prawa Unii. Dotyczy to w szczególności wyboru stawki podatku, która 

                                                           
60

 Ibidem, pkt 51. 
61

 Zawiadomienie, pkt 184. 
62

 Wyrok w sprawie C-562/19 P, Komisja przeciwko Polsce. 
63

 Ibidem, pkt 37, podobnie: wyroki w sprawach: C-75/18, Vodafone Magyarország, pkt 49, C-323/18, Tesco-
Global Áruházak, pkt 69. 
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może być proporcjonalna lub progresywna, ale także określenia podstawy opodatkowania i zdarzenia 

powodującego powstanie obowiązku podatkowego”.64 

Jak wynika z powyższego, państwa członkowskie pozostają, co do zasady, autonomiczne w określaniu 

kluczowych aspektów systemu opodatkowania, w tym stawek podatkowych. Niemniej, swoboda ta 

ograniczona jest prawem UE, w tym regułami pomocy państwa. W świetle najnowszego orzecznictwa 

TSUE, m.in. w sprawie polskiego65 i węgierskiego podatku handlowego66 oraz węgierskiego podatku 

od reklam67, można zaryzykować stwierdzenie, że zakres autonomii podatkowej państw 

członkowskich jest obecnie postrzegany przez Trybunał szeroko. 

4.2. Wyznaczenie systemu odniesienia 

Ocenę selektywności zróżnicowania stawek akcyzy na wyroby nowatorskie oraz papierosy należy 

rozpocząć od wyznaczenia systemu odniesienia. W świetle utrwalonego orzecznictwa system ten z 

pewnością nie może mieć wymiaru szerszego, aniżeli objęty ramami podatku akcyzowego 

uregulowanego przepisami ustawy o podatku akcyzowym. System ten obejmuje bowiem podobny 

zbiór zasad, odmienny od tego, który dotyczy innych systemów opodatkowania. Ustawa o podatku 

akcyzowym w podobny sposób określa przedmiot opodatkowania akcyzą od poszczególnych 

wyrobów akcyzowych.68 Istnieją także podobieństwa dotyczące sposobu określenia podstawy 

opodatkowania różnych wyrobów akcyzowych, a także sposób ich opodatkowania i zdarzenia 

powodujące obowiązek zapłaty podatku. U podstaw systemu podatku akcyzowego leżą podobne 

założenia aksjologiczne wyrażające się między innymi w koncepcji funkcji tego podatku. Systemy 

pozostałych podatków, np. podatku dochodowego lub VAT są pod tymi względami wyraźnie 

odmienne. Podatek dochodowy różni się choćby sposobem określenia podstawy opodatkowania i 

sposobem poboru podatku – w odróżnieniu od akcyzy ma on charakter bezpośredni. System podatku 

VAT jest bardziej zbliżony do systemu podatku akcyzowego. Ma on jednak charakter powszechny, w 

odróżnieniu od akcyzy, która jest podatkiem selektywnym. 

Zasadne jest jednak wyodrębnienie w ramach systemu podatku akcyzowego kilku systemów 

odniesienia – odrębnych dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Regulacja podatku 

akcyzowego różni się bowiem w odniesieniu do każdej z tych grup, w szczególności pod względem:  

                                                           
64

 Wyrok w sprawie C-562/19 P, Komisja przeciwko Polsce, pkt 38. 
65

 Wyrok w sprawie C-562/19 P, Komisja przeciwko Polsce. 
66

 Wyrok w sprawie C-323/18, Tesco-Global Áruházak. 
67

 Wyrok w sprawie C-596/19 P, Komisja przeciwko Węgrom. 
68

 Art. 8 ustawy o podatku akcyzowym reguluje przedmiot opodatkowania większości wyrobów akcyzowych, tj. 
wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych. Przedmiot opodatkowania akcyzą 
energii elektrycznej, wyrobów węglowych, wyrobów gazowych, suszu tytoniowego oraz samochodów 
osobowych został uregulowany odrębnie – odpowiednio w art. 9-9c i 100 ustawy. 



 

19 
 

− charakterystyki przedmiotu opodatkowania – poszczególne grupy obejmują wyroby 

akcyzowe o podobnym przeznaczeniu, zwykle wyraźnie odmiennym od przeznaczenia 

wyrobów akcyzowych nienależących do danej grupy;  

− szczegółowych założeń aksjologicznych stojących u podstaw objęcia opodatkowaniem 

poszczególnych grup towarów – o ile w odniesieniu do wszystkich grup można mówić o celu 

w postaci zapewnienia dochodów budżetowych, to objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów 

tytoniowych i powiązanych podyktowane jest m.in. względami ochrony zdrowia, a np. 

energetycznych względami ochrony środowiska, 

− charakterystyki podatników akcyzy od wyrobów w ramach poszczególnych grup, 

− wysokości stawek podatku i podstawy opodatkowania – sposób ich ustalenia oraz wysokość 

dla poszczególnych wyrobów objętych każdą z grup jest zasadniczo podobny, a jednocześnie 

odmienny, aniżeli wysokość i sposób ustalenia stawek dla wyrobów z innych grup. 

Przykładowo samochody osobowe opodatkowane są stawkami 18,6%, 9,3%, 1,55% i 3,1% w 

zależności od pojemności silnika oraz rodzaju napędu. Podstawą opodatkowania jest 

natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu po odliczeniu podatku VAT i podatku 

akcyzowego, kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy lub jego 

średnia wartość rynkowa pomniejszona o wartość ww. podatków (w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego) lub wartość celna samochodu (w przypadku importu). Z kolei 

stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i powiązane mają zwykle charakter zryczałtowany i 

naliczane są od 1000 sztuk albo od kilograma wyrobów. Niektóre spośród tych wyrobów 

opodatkowane są zarówno taką stawką zryczałtowaną jak i stawką obliczaną jako ułamek 

ceny detalicznej określonego wyrobu. 

Odmienności te przemawiają za wyodrębnieniem systemu podatku akcyzowego od wyrobów 

tytoniowych i powiązanych jako systemu odniesienia na potrzeby oceny selektywności środka 

podlegającego analizie. 

Akcyza od wyrobów tytoniowych i powiązanych nosi bowiem cechy systemu podatkowego o 

sektorowym charakterze. W przypadku takich systemów opodatkowania, zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem, zakres normalnego systemu podatkowego będącego punktem odniesienia nie może 

wykraczać poza sektor.69 
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 Wyroki w sprawach T-836/16, Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji, pkt 64 oraz C-524/14 P, Komisja 
przeciwko Hansestadt Lübeck, ECLI:EU:C:2016:971, pkt 54–63. 
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4.3. Derogacja od systemu odniesienia 

W następnej kolejności należy ocenić jaki jest cel zdefiniowanego wyżej systemu odniesienia. W 

literaturze dominuje pogląd o restrykcyjnych zadaniach podatku akcyzowego. Podatek ten ma na celu 

„zwiększenie obciążeń podatkowych nałożonych na te obszary aktywności, które społeczeństwo chce 

ograniczyć”70 i w ten sposób obniżenie popytu na niektóre wyroby lub usługi. Jednocześnie nie ulega 

wątpliwości, że podatek akcyzowy służy przede wszystkim celom fiskalnym, a zatem zapewnieniu 

dochodów podatkowych państwu. Wyroby akcyzowe charakteryzują się zwykle niską cenową 

elastycznością popytu i dużym udziałem wydatków na nie w ogóle wydatków konsumpcyjnych.71 Jak 

trafnie ujął A. Drozdek, wysokie opodatkowanie wyrobów akcyzowych przekłada się w wielu 

przypadkach na wzrost dochodów podatkowych, co ma swoje ekonomiczne uzasadnienie wynikające 

z braku substytutów wyrobów akcyzowych.72 Cele te można przypisać systemowi podatku 

akcyzowego od wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych zdefiniowanemu jako system 

odniesienia. Akcyza na te wyroby ma na celu przysporzenie dochodów państwu, a jednocześnie, 

poprzez wpływ na cenę detaliczną sprzedaży tych wyrobów, zniechęcić do ich zakupu. W tym 

kontekście opodatkowanie tych wyrobów podatkiem akcyzowym może służyć osiągnięciu, poza 

celami fiskalnymi, także celu w postaci ochrony zdrowia. 

Następnym krokiem na drodze oceny selektywności pomocy jest ustalenie czy dany środek stanowi 

odstępstwo od systemu odniesienia wprowadzając rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorstwami 

znajdującymi się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celu tego systemu. W 

przypadku środka podlegającego ocenie pytanie to sprowadza się do rozstrzygnięcia czy w wyniku 

jego stosowania dochodzi do zróżnicowania sytuacji pomiędzy producentami wyrobów nowatorskich, 

a pozostałymi podatnikami, do których zastosowanie ma system odniesienia i którzy znajdują się w 

podobnej sytuacji z punktu widzenia jego fiskalnego i zdrowotnego celu? 

Rozważania przedstawione w części 1. ekspertyzy potwierdzają istotne dysproporcje pomiędzy 

stawkami akcyzy na wyroby nowatorskie i na papierosy. Efektywna stawka akcyzy za paczkę wyrobów 

nowatorskich jest około pięciokrotnie niższa aniżeli za odpowiadającą jej paczkę papierosów. Na 

łamach prasy pojawiały się wprawdzie poglądy negujące znaczenie różnic w akcyzie pomiędzy ww. 

                                                           
70

 R. Rosiński, Istota i analiza struktury opodatkowania wyrobów tytoniowych w krajach Unii Europejskiej, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68 (2014), s. 
92. 
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 L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa, 2005, s. 227. 
72

 A. Drozdek, Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia. Kwartalnik Prawno-
Finansowy, 2/2019, s. 26. 
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towarami.73 Argumentowano, że uwzględniając niższą wagę tytoniu zawartego w wyrobach 

nowatorskich, aniżeli w papierosach, stawka akcyzy liczona na gram tytoniu zawartego w danym 

produkcie, jest podobna. Takie ujęcie ma jednak ograniczone znaczenie w obrębie stosowania reguł 

pomocy państwa. Przypomnieć należy, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem koncepcja pomocy 

państwa, w tym selektywności, ma charakter obiektywny. Traktat nie różnicuje bowiem między 

środkami interwencji państwa ze względu na ich przyczyny lub cele, ale definiuje je w odniesieniu do 

ich skutków.74 Podobnie, spełnienie warunku selektywności uzależnione jest od wystąpienia skutków 

w postaci uprzywilejowania przedsiębiorstwa lub określonej grupy przedsiębiorstw. Tym samym dla 

oceny selektywności zróżnicowania stawek akcyzy znaczenie ma rezultat w postaci zróżnicowania 

obciążeń fiskalnych pomiędzy jednostkami wyrobów akcyzowych, które z punktu widzenia 

konsumenta są substytucyjne, w tym przypadku – pomiędzy pojedynczym papierosem a 

pojedynczym wkładem tytoniowym do podgrzewania. Konsument dokonując wyboru określonego 

produktu nie kieruje się bowiem różnicami w wadze zawartego w nim tytoniu, a tym czy i w jakim 

stopniu dany produkt zaspokaja jego potrzeby. Jak potwierdzają badania cytowane przez Światową 

Organizację Zdrowia, pojedynczy wkład tytoniowy dostarcza zwykle porównywalną ilość nikotyny co 

pojedynczy papieros.75 Zatem różnice w obciążeniach fiskalnych pomiędzy substytucyjnymi 

jednostkami towarów mogą skutkować stworzeniem przewagi konkurencyjnej jednej grupy 

przedsiębiorstw względem innej, tym samym uprzywilejowując tę pierwszą. 

Nie można uznać, że papierosy oraz wyroby nowatorskie stanowią doskonałe substytuty, choćby ze 

względu na to, że korzystanie z wyrobów nowatorskich uwarunkowane jest zakupem urządzenia do 

podgrzewania tytoniu, a zatem poniesienia przez konsumenta dodatkowego kosztu. Ponadto wyroby 

nowatorskie są postrzegane przez konsumentów jako dające nieco mniej satysfakcji od wyrobów 

tradycyjnych.76 Z pewnością jednak oba te wyroby zaspokajają te same potrzeby konsumentów i 

konkurują ze sobą.77 Wskazują na to w szczególności badania dotyczące sytuacji konkurencyjnej w 
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Japonii, na który to rynek produkty nowatorskie wprowadzono szeroko już w 2015 r. Badania te 

potwierdzają związek spadku sprzedaży papierosów w Japonii, który miał miejsce w ostatnich latach, 

z wzrostem sprzedaży wyrobów nowatorskich w tym kraju. Dowodzą one tym samym krzyżowej 

elastyczności popytu na te wyroby na ww. rynku, a zatem ich substytucyjności.  

Różnice w stawkach podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich uprzywilejowują ich 

producentów względem producentów papierosów. Stopień tego uprzywilejowania jest nieco 

mniejszy aniżeli wynikałoby to z prostego porównania stawek akcyzy od tych wyrobów, co jest 

następstwem konieczności poniesienia przez konsumenta wyrobów nowatorskich dodatkowego 

kosztu zakupu urządzenia do podgrzewania tytoniu. Jest to jednak koszt jednorazowy, którego 

znaczenie z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez konsumenta maleje z czasem. 

W związku z powyższym należy zbadać czy producenci wyrobów nowatorskich i producenci 

papierosów pozostają w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w świetle celów przypisanych 

systemowi podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i wyroby powiązane. Z punktu widzenia celu 

fiskalnego sytuacja tych podmiotów jest porównywalna. Wynika to w szczególności z 

substytucyjności tych dwóch produktów. W przypadku utrzymywania niskich stawek akcyzy 

powodujących większą konkurencyjność wyrobów nowatorskich, można spodziewać się spadku 

sprzedaży opodatkowanych wyższą stawką papierosów i w ten sposób obniżenia dochodów 

podatkowych państwa.78 Potrzeba urzeczywistnienia celu fiskalnego przypisanego podatkowi 

akcyzowemu od wyrobów tytoniowych i powiązanych nie uzasadnia zatem zróżnicowania jego 

stawek. Przeciwnie, jego prawidłowe osiągnięcie wymaga zbliżenia stawek akcyzy na papierosy i 

wyroby nowatorskie. 

Ocena zróżnicowania sytuacji producentów papierosów i wyrobów nowatorskich pod kątem 

zdrowotnego celu systemu opodatkowania budzi więcej wątpliwości. Badania dowodzą bowiem, że 

wyroby nowatorskie generują mniej substancji toksycznych, aniżeli tradycyjne wyroby tytoniowe.79 

                                                                                                                                                                                     
28.04.2021 r.); także polski ustawodawca uznał wyroby nowatorskie za substytuty tradycyjnych wyrobów 
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substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, niniejszy 
projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym”. 
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Prima facie przyjęcie niższych stawek akcyzy na wyroby nowatorskie może zatem wydawać się 

uzasadnione względami polityki zdrowotnej. 

Jednakże, jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, „obecnie nie ma wystarczających dowodów, 

aby stwierdzić, że wyroby nowatorskie są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. W istocie, istnieją 

obawy, że, podczas gdy mogą one narażać użytkowników na niższe poziomy niektórych substancji 

toksycznych aniżeli papierosy tradycyjne, mogą one także narażać użytkowników na wyższe poziomy 

innych substancji toksycznych. Nie jest jasne w jaki sposób ten profil toksykologiczny przekłada się na 

krótko- i długotrwałe efekty zdrowotne.”80 

Przypuszcza się zatem, że wyroby nowatorskie są mniej szkodliwe, jednak są one produktem nowym, 

a badania na temat ich szkodliwości dopiero powstają. Ustalenie czy zmiana nawyków palaczy 

polegająca na rezygnacji z tradycyjnych papierosów na rzecz wyrobów nowatorskich miałaby dla nich 

pozytywne skutki zdrowotne wymaga dalszych badań. Zweryfikowanie tego założenia nie musi 

jednak oznaczać, że uzasadnione będzie przyjęcie polityki zdrowotnej opartej na zachętach do 

korzystania z wyrobów nowatorskich w miejsce tradycyjnych papierosów, poprzez chociażby ich 

niższe opodatkowanie. Należy bowiem rozróżnić skutki takich działań dla indywidualnych palaczy i dla 

ogółu społeczeństwa. W dyskusji nad skutkami upowszechnienia się wyrobów nowatorskich i e-

papierosów pojawiają się bowiem głosy, że „tego rodzaju produkty mogą pośrednio wpływać na 

zwiększenie konsumpcji tradycyjnych papierosów poprzez promowanie ogólnie bezpieczniejszego 

wizerunku papierosów”.81 Podkreśla się, że wyroby nowatorskie szkodzą zdrowiu (choć możliwe, że w 

mniejszym stopniu niż tradycyjne papierosy) oraz że mają silny potencjał uzależniający. Duża 

dostępność cenowa tych wyrobów mogłaby mieć zatem niekorzystne skutki populacyjne w 

szczególności w odniesieniu do osób, które nie palą lub nie palą regularnie.82 Tak czy inaczej, skutki 

populacyjne upowszechnienia się wyrobów nowatorskich są „trudne do oszacowania ze względu na 

brak penetracji rynku i krótki okres użytkowania wyrobów alternatywnych wobec papierosów.”83 

Państwa kształtując swoją politykę antytytoniową zmuszone są zatem do podejmowania działań w 

sytuacji braku wystarczających danych naukowych odnośnie do skutków zdrowotnych i społecznych 

upowszechnienia się wyrobów nowatorskich. Dotyczy to także kwestii opodatkowania tych wyrobów 
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podatkiem akcyzowym. Biorąc pod uwagę, że istnieją istotne argumenty za oraz przeciw szerszemu 

dopuszczeniu wyrobów nowatorskich, paradoksalnie, państwo może uzasadnić względami polityki 

zdrowotnej przyjęcie każdego z następujących rozwiązań: 

1. ich opodatkowania stawkami analogicznymi do tych pobieranych od tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych – uzasadnieniem dla takiego rozwiązania byłaby polityka antytytoniowa 

zakładająca ograniczenie dostępu do wyrobów nowatorskich na równi z papierosami; 

polityka ta opierałaby się na założeniu, że promowanie wyrobów nowatorskich kosztem 

papierosów mogłoby być społecznie szkodliwe, choćby z tego powodu, że mogłoby stworzyć 

zachęty do rozpoczęcia palenia przez osoby niepalące lub do zwiększenia konsumpcji tytoniu 

przez okazjonalnych i nałogowych palaczy; 

2. ich opodatkowania stawkami preferencyjnymi albo ich nieopodatkowania – uzasadnieniem 

dla przyjęcia takiego rozwiązania byłoby przyjęcie polityki antytytoniowej opartej na 

przeciwnym założeniu, stosownie do którego niższa cena wyrobów nowatorskich mogłaby 

zachęcić osoby palące do zamiany papierosów na wyroby nowatorskie. 

Dla oceny selektywności określonego środka wsparcia istotny jest bowiem jaki (uzasadniony) cel stał 

u podstaw ustanowienia w danym państwie konkretnego systemu podatkowego podlegającego 

ocenie. W odniesieniu do państw członkowskich UE taka swoboda w kształtowaniu sposobu 

opodatkowania wyrobów nowatorskich mieści się w ramach autonomii państw członkowskich w 

sprawach podatkowych i jest dopuszczalna biorąc pod uwagę, że akcyza od tych wyrobów nie 

podlega harmonizacji na poziomie UE.  

W tym miejscu kluczowe staje się pytanie jakie założenia polityki zdrowotnej przyjął polski 

prawodawca konstruując przepisy o opodatkowaniu wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, 

a w szczególności wyrobów nowatorskich. Ta okoliczność jest bowiem decydująca dla ustalenia celu 

systemu odniesienia. Niewielką wzmiankę na ten temat zawiera ocena skutków regulacji stanowiąca 

załącznik do projektu ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,84 

którą wprowadzono opodatkowanie akcyzą wyrobów nowatorskich i płynów do papierosów 

elektronicznych. Podkreślono w niej, że „wzrost cen ww. wyrobów spowodowany wprowadzeniem 

podatku może wpłynąć na ograniczenie liczby ich konsumentów oraz zmniejszenie legalnego rynku 

tych wyrobów”, co, jak można się domyślać, uznano za efekt pożądany. Takie ujęcie wydaje się 

sugerować, że krajowy ustawodawca, kierując się względami polityki zdrowotnej, uznaje za celowe 

ograniczenie dostępu do tych wyrobów. Obowiązywanie niskiej stawki akcyzy na wyroby nowatorskie 

trudno zatem uzasadnić względami zdrowotnymi. Można wprawdzie argumentować, że 
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ustawodawca dążył w ten sposób do ograniczenia dostępu do wyrobów nowatorskich, jednak w 

mniejszym stopniu, aniżeli do papierosów i do pozostałych wyrobów tytoniowych. Takie założenie nie 

wynika jednak z dokumentów towarzyszących procesowi legislacyjnemu, ani nie znajduje w pełni 

potwierdzenia w logice, która stoi u podstaw przyjęcia pozostałych stawek akcyzy na wyroby 

tytoniowe i powiązane. Ukształtowanie stawek tego podatku nie potwierdza jednoznacznie 

stanowiska jakoby ustawodawca kierował się przy ich konstruowaniu ich wpływem na zdrowie. 

Wprawdzie nominalnie akcyza na płyn do papierosów elektronicznych kształtuje się na poziomie 

efektywnie znacznie niższym aniżeli akcyza na papierosy. Jej wartość oszacować można na poziomie 

około 1,95 zł za ekwiwalent paczki papierosów, a zatem na poziomie nieco wyższym, aniżeli za 

odpowiadającą mu paczkę wkładów do podgrzewaczy do tytoniu.85 Takie ukształtowanie wartości 

akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych mogłoby prima facie sugerować, że ustawodawca 

ustanawiając niskie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie i na płyny do papierosów elektronicznych 

mógł kierować się logiką zwiększenia dostępności tych wyrobów, kosztem tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych. Z drugiej strony jednak logika ta nakazywałaby opodatkowanie płynów do papierosów 

elektronicznych stawką istotnie niższą aniżeli stawka opodatkowania wyrobów nowatorskich. Palenie 

papierosów elektronicznych, nawet tych zawierających nikotynę generuje bowiem mniej substancji 

szkodliwych niż spożycie wyrobów nowatorskich.86 Podkreślić trzeba, że płyn do papierosów 

elektronicznych może nie zawierać nikotyny, a mimo to podlegać opodatkowaniu akcyzą. Należy 

zakładać, że konsumpcja takiego płynu powoduje znacznie mniej negatywnych konsekwencji niż 

palenie wyrobów tytoniowych i wyrobów nowatorskich.  

Po drugie, badania naukowe, m.in. te przeprowadzone w Korei wskazują, że konsumenci wyrobów 

nowatorskich są znacznie mniej skłonni rzucić palenie, aniżeli użytkownicy e-papierosów.87 Tym 

samym od polityki antytytoniowej opartej na logice zwiększonej dostępności wyrobów 

alternatywnych kosztem papierosów tradycyjnych (abstrahując od jej zasadności), należałoby raczej 

oczekiwać promowania dostępu do e-papierosów a nie do wyrobów nowatorskich. 
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Po trzecie, w skład płynu do papierosów elektronicznych wchodzą w około 98% (a w przypadku 

płynów nie zawierających nikotyny – wyłącznie) surowce niebędące wyrobami akcyzowymi, co samo 

w sobie uzasadnia ich niższe opodatkowanie akcyzą.  

Po czwarte, wyroby nowatorskie stanowią bliższy substytut papierosów, aniżeli papierosy 

elektroniczne, o czym świadczy chociażby zbliżony skład tych dwóch pierwszych wyrobów i bardziej 

zbliżone doznania ich konsumentów.  

Z tych powodów opodatkowanie wyrobów nowatorskich w sposób bardzo ograniczony wpisuje się w 

logikę polityki zdrowotnej opartej na założeniu gradacji dostępności poszczególnych wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych, ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia. 

W związku z tym większość argumentów przemawia za stanowiskiem, że producenci wyrobów 

nowatorskich i producenci papierosów pozostają w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w 

świetle celów systemu opodatkowania. W rezultacie zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby 

nowatorskie i na papierosy wydaje się mieć prima facie selektywny charakter, albowiem prowadzi do 

uprzywilejowania producentów tych pierwszych względem producentów tych drugich. Podkreślić 

jednak trzeba, że podobna sytuacja nie była jeszcze przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego, ani 

decyzji Komisji Europejskiej. Instytucje te nie badały bowiem selektywności podobnego środka, tj. 

derogacji od reguł ogólnych systemu podatkowego, której uzasadnienie zależy wyłącznie od 

przyjętych założeń polityki państwa, które z kolei, w świetle obiektywnego stanu wiedzy, mogą 

przyjmować zasadniczo odmienny charakter. Tym samym, trudno jest jednoznacznie przewidzieć 

rezultat ewentualnego postępowania w sprawie pomocy państwa polegającej na zróżnicowaniu 

stawek opodatkowania akcyzą papierosów i wyrobów nowatorskich. 

4.4. Zgodność z logiką lub naturą systemu opodatkowania. 

Zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby nowatorskie i papierosy nie jest uzasadnione podstawowymi 

i przewodnimi zasadami systemu podatkowego. Nie służy ono bowiem zwalczaniu nadużyć 

finansowych, oszustw podatkowych, uwzględnieniu określonych wymogów rachunkowości, 

możliwości zarządzania administracyjnego lub realizacji zasady neutralności podatkowej, unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub optymalizacji odzyskiwania długów podatkowych. Nie jest ono także 

uzasadnione względami redystrybucyjnymi, ani podobnymi. W związku z tym zgodność z logiką lub 

naturą systemu opodatkowania nie jest czynnikiem uzasadniającym odstępstwo od systemu 

opodatkowania będącego punktem odniesienia. 

 



 

27 
 

Wnioski 

1. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie została określona na poziomie około pięciokrotnie 

niższym aniżeli na papierosy. Taka sytuacja może prowadzić do powstania przewagi 

konkurencyjnej producentów tych pierwszych wyrobów nad producentami papierosów. 

Wymaga to oceny czy sytuacja ta nie prowadzi do przyznania wytwórcom wyrobów 

nowatorskich pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE. 

2. Pomoc państwa stanowi każde zachowanie, które jednocześnie: 

a. stanowi interwencję państwa lub przy użyciu zasobów państwowych, 

b. jest w stanie wpłynąć na handel między państwami członkowskimi UE, 

c. przyznaje beneficjentowi korzyść poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 

lub sprzyjanie produkcji niektórych towarów (selektywna korzyść), 

d. zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. 

3. Zróżnicowanie stawek akcyzy na wyroby nowatorskie i na papierosy stanowi dla wytwórców 

tych pierwszych korzyść finansowaną kosztem zasobów państwa. Spełnienie przez tak 

określony środek warunków wpływu na handel między państwami członkowskimi (pkt 2a. 

powyżej) oraz zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem konkurencji (pkt 2d. powyżej) nie budzi 

istotnych wątpliwości, o ile prowadzi on do przyznania wytwórcom wyrobów nowatorskich, 

selektywnej korzyści (selektywność). 

4. Orzecznictwo TSUE w zakresie treści warunku selektywności jest niejednolite, nie w pełni 

jasne i nie w pełni ukształtowane. Wątpliwości budzi w szczególności zakres autonomii 

państw członkowskich w zakresie określania podstawowych elementów podatku, jak i treść 

niektórych elementów testu oceny selektywności środka wsparcia. 

5. Nie budzi jednak wątpliwości, że selektywność środków podatkowych oceniana jest przez 

TSUE w oparciu o trójelementowy test. W jego ramach należy wpierw ustalić system 

odniesienia będący zwykłym (normalnym) systemem podatkowym, a następnie zbadać czy 

badany środek wsparcia stanowi odstępstwo od tego systemu wprowadzające zróżnicowanie 

pomiędzy podmiotami znajdującymi się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej w 

świetle celu, któremu służy system odniesienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na tak 

postawione pytanie, należy rozważyć czy odstępstwo to nie jest uzasadnione podstawowymi 

i przewodnimi zasadami systemu podatkowego. 

6. Jako normalny system odniesienia dla badanego środka należy uznać podatek akcyzowy od 

wyrobów tytoniowych i powiązanych. Celem tak określonego systemu odniesienia jest 

przede wszystkim zapewnienie dochodów budżetowych państwu (cel fiskalny). Innym jego 
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celem może być także przeciwdziałanie zdrowotnym skutkom spożycia wyrobów tytoniowych 

i powiązanych (cel zdrowotny). 

7. Podlegające ocenie zróżnicowanie stawek akcyzy wprowadza zróżnicowanie pomiędzy 

producentami wyrobów nowatorskich i papierosów. Zróżnicowanie to nie jest uzasadnione w 

świetle celu fiskalnego. Ze względu na istotny poziom wzajemnej zastępowalności oba te 

wyroby powinny być opodatkowane według podobnych zasad. W przeciwnym wypadku 

dochody budżetowe państwa mogłyby ulec zmniejszeniu w wyniku przerzucenia się przez 

konsumentów z zakupu wyżej opodatkowanych papierosów na bardziej atrakcyjne cenowo 

lecz mniej opodatkowane wyroby nowatorskie. 

8. Istnieją argumenty przemawiające zarówno za, jak i przeciw, uzasadnieniu odstępstwa od 

systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym względami polityki zdrowotnej. Pierwsza 

grupa tych argumentów nawiązuje do niższej zawartość substancji toksycznych w wyrobach 

nowatorskich, aniżeli w papierosach, co mogłoby uzasadniać opodatkowanie tych pierwszych 

niższą stawką akcyzy. Z drugiej strony zdrowotne skutki konsumpcji wyrobów nowatorskich 

nie są w pełni znane. Podkreśla się, że nawet przy założeniu ich niższej toksyczności, 

zwiększenie ich dostępności może mieć niekorzystne skutki dla zdrowia publicznego. 

9. Ukształtowanie stawek akcyzy na poszczególne wyroby tytoniowe i powiązane nie było przez 

ustawodawcę uzasadniane ich skutkami zdrowotnymi. Ponadto, wysokość tych stawek nie 

jest jednoznacznie skoordynowana z nasileniem niekorzystnych skutków zdrowotnych 

poszczególnych wyrobów akcyzowych.  

10. W związku z tym więcej argumentów przemawia za stanowiskiem, zgodnie z którym 

opodatkowanie wyrobów nowatorskich niską stawką akcyzy stanowi odstępstwo od systemu 

odniesienia, które nie znajduje uzasadnienia w świetle celu, któremu ten system służy. Nie 

ulega przy tym wątpliwości, że odstępstwo to nie jest uzasadnione podstawowymi i 

przewodnimi zasadami systemu podatkowego. 

11. W świetle nieprzejrzystości orzecznictwa TSUE w przedmiocie treści warunku selektywności, 

a także prekursorskiego charakteru wyrobów nowatorskich, z którym wiąże się 

niewystarczający stan badań naukowych dotyczących ich skutków zdrowotnych, nie jest 

możliwe stwierdzenie w jaki sposób środek ten zostałby oceniony przez instytucje UE pod 

kątem zgodności z regułami pomocy państwa.  

12. Istotne argumenty przemawiają jednak za klasyfikacją badanego środka jako pomocy 

państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE. Tym samym istnieje zagrożenie uznania go za 

taką pomoc. 
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