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Sz. P. Jarosław Gowin
Wicepremier, Minister Rozwoju 
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

Dotyczy: zapowiedzi zmian w podatku akcyzowym od pojazdów używanych sprowadzanych do Polski 

Szanowny Panie Premierze, 

        W związku z niedawną wypowiedzią Pani Premier Jadwigi Emilewicz - cytat: „Chcielibyśmy
stosunkowo  szybko  opracować  regulację  akcyzową,  która  sprawi,  że  samochodów używanych
po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać”                           

W imieniu członków organizacji branżowych, zwracamy się do Pana Premiera o wstrzymanie
wszelkich prac zmierzających do zablokowania importu używanych samochodów i podjęcie dialogu
z  szeroko  rozumianą  branżą  motoryzacyjną  w  celu  oceny  rzeczywistego  wpływu na  gospodarkę,
bezpieczeństwo i ochronę środowiska aktualnie sprowadzanych do Polski samochodów.

Przypominamy,  że  pod  koniec  2016  roku  prace  nad  projektem  zmieniającym  podatek
akcyzowy, wywołały ogromne poruszenie medialne i społeczne. Był to projekt niezwykle niekorzystny
dla rynku motoryzacyjnego co przełożyło się na falę krytyki pod jego adresem, nie tylko w mediach,
ale  także  na  posiedzeniach  komisji  senackich.  Dlatego  z  zadowoleniem  przyjęliśmy  informację
o  odejście  od  tego  pomysłu, w  tym miejscu  pragniemy wskazać,  że  ewentualny  projekt  zmiany
przepisów  w  zakresie  akcyzy  od  pojazdów,  zapewne  ponownie  wywoła  oburzenie  społeczne
i medialną burzę. Aktualnie reakcja społeczna będzie tym bardziej uzasadniona, że w dobie pandemii
mieszkańcy naszego kraju w trosce o własne zdrowie słusznie poszukują możliwości przemieszczania
się indywidualnymi pojazdami które z obserwacji  rynku są coraz droższe. Dlatego też ewentualna
zmiana  wysokości  akcyzy  może  doprowadzić  do  wykluczenia  społecznego  milionów
osób – ekonomiczny brak dostępu do zakupu środków transportu.

Nie  wolno również zapominać,  że  obecny park  samochodowy daje  pracę ponad 145 tys.
mechaników  i  wielu  innym  specjalistom  czyli  całemu  sektorowi  usług  związanych  z  eksploatacją
pojazdów, a łączny roczny przychód firm, zajmujących się naprawą i serwisowaniem samochodów,
to blisko 32 mld zł. Ponadto, firmy te gwarantują ciągłość funkcjonowania całego łańcucha produkcji
i  dystrybucji  części  motoryzacyjnych  zatrudniających  łącznie  prawie  190  tys.  osób.  Z  usług
niezależnych warsztatów motoryzacyjnych korzysta blisko 90% kierowców. Ewentualne zablokowanie
importu  używanych  samochodów  bezpośrednio  uderzy  w  ponad:  20  tys.  firm  sprowadzających
pojazdy, 24 tys. warsztatów , 5 tys. stacji kontroli pojazdów oraz 1 tys. stacji demontażu. i uderzy w
uboższą grupę kierowców, którzy również odczuwają ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.



Głównymi  odbiorcami  samochodów  używanych  są  bowiem  mieszkańcy  mniejszych  miejscowości
i wsi – ograniczenie tej grupie społecznej dostępności do importowanych (używanych) aut odniosłoby
negatywne skutki, przyczyniając się do wzrostu bezrobocia (w przypadkach konieczności dojazdów
do większych ośrodków przy słabo rozwiniętym transporcie publicznym) i utrudniając wyrównywanie
szans  w  dostępie  do  pracy  czy  szeroko  pojętej  kultury,  oświaty  i  rozrywki  osób  spoza  dużych
aglomeracji.  Kolejnym  negatywnym  skutkiem,  wbrew  założeniom  Pani  Premier  Emilewicz  będzie
starzenie  się  parku samochodów  zamiast  jego odmładzanie.  Wpłynie  to  negatywnie  na ekologię
i bezpieczeństwo na drogach. Według danych Ministerstwa Środowiska, przekazanych w tym roku
do Komisji  Europejskiej,   w 2018 r.  wprowadzane były do kraju pojazdy w średnim wieku  7 lat,
natomiast wycofywane z ruchu (kasowane) w wieku ok.  20,3 lat. W związku z tym aktualnie w Polsce
odmładza  się  park  samochodów  średnio  o  13  lat.  Co  za  tym  idzie  Polacy  poruszają  się  coraz
nowszymi samochodami spełniającymi wyższe normy EURO, oraz bezpieczeństwa. Blokada napływu
aut używanych doprowadzi do tego, że samochody, które już są na naszym rynku będą użytkowane
do granic możliwości,  tym samym  średni wiek użytkowanych i  kasowanych  pojazdów w  Polsce
wzrośnie.   Nie  widzimy  zatem  żadnego  racjonalnego  powodu  aby  obecną  sytuację  drastycznie
zmieniać. Jednocześnie nie uciekamy od dyskusji na temat potrzeby ewentualnej modyfikacji akcyzy
i  deklarujemy  chęć  konstruktywnego  udziału  w  merytorycznych  rozmowach  nad  ewentualnymi
zmianami i ich skutkami w naszym kraju. 

Z poważaniem:
Andrzej Duch - przewodniczący Ogólnopolskiej  Komisji  Motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego
e-mail: a.duch@asoduch.pl

Alfred Franke - prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych
e-mail: alfred@sdcm.pl

Maciej Szymajda - prezes Stowarzyszenia Komisów
e-mail: maciej.szymajda@stowarzyszeniekomisow.pl

Adam Małyszko - prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów
e-mail: prezes@fors.pl

Marcin Barankiewicz -  prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
e-mail: marcin.barankiewicz@piskp.pl

Do wiadomości:
Sz.P. Tadeusz Kościński – Minister Finansów 
Sz.P. Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska
Sz.P. Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP
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