
Szanowni Państwo Senatorowie,  

Pozwalam sobie sformułować poniższe uwagi do projektu ustawy o zmianie kwot podatku akcyzowego oraz 

sposobów jego wyznaczania. Zwiększenie Kosztów akcyzy na podstawie pojemości silnika oraz roku produkcji 

pojazdu jest nie adekwatne do stanu pojazdu, jego bezpieczeństwa oraz jego emisji zanieczyszczeń, jak i również 

nie jest stosowne aby pojazdy z silnikiem diesla były traktowane jak silniki benzynowe i odwrotnie. Senatorowie 

pragną odmłodzić park samochodowy znajdujący się na terenie Polski jak i również zwiększyć wpływy gotówki do 

skarbu Państwa oraz zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach-zła droga. Prowadzę firmę od 5 lat od 

urodzenia zajmuje się samochodami wraz z moim Ojcem, który ma ponad 20-letnie doświadczenie w tej 

dziedzinie. Czas ten dał nam ogromną wiedzę i śmiało możemy stwierdzić iż samochód wyprodukowany w 2003 

roku z silnikiem diesla o pojemności 2000cm/3 jest bardziej bezpieczny i ekonomiczny niż samochód z 2007 roku 

z silnikiem benzynowym o tej samej pojemności? Samochód marki citroen c5 2003 rok 2.0 HDI ma mniejsze 

spalanie niż Honda Civic z roku 2007 o tej samej pojemności silnika i citroen przy prędkości 130km/h ma ponad 2 

tyś obrotów gdzie honda ma ponad 3 tyś obrotów jak nie 4 tyś a im większe obroty silnika tym wyższe spalanie 

lecz akcyza za citroena jest wyższa niż za hondę jedno auto będzie miało spalanie 7l/100km a drugie około 9-

10l/100km. Nie ma wzorca mówiącego iż auto młodsze jest ekonomiczniejsze nie zawsze nowe oznacza lepsze i 

bezpieczniejsze, audi a6 c6 z 2005 roku i opel astra z 2012 roku??? Akcyza za opla mniejsza niż za audi lecz 

prezencja i bezpieczeństwo ma się nijak do roku dlaczego musze kupić opla za 35tyś zł a nie mogę kupić audi za 

40tyś? Tak dramatyczne zwiększenie wielkości akcyzy wcale nie odmłodzi parku samochodowego ani nie 

zwiększy dochodu ponieważ ludzie nadal będą robić wałki tak jak robią to dzisiaj, byłem nie raz świadkiem jak 

handlarze i właściciele aut dokonują oszustw w postaci emulowania sond lambda wycinaniu katalizatorów itp. 

Czemu to robią? Ponieważ te części do tych nowych aut są kilku krotnie droższe od części dla starszych 

pojazdów, handlarz nie kupi do opla z 2012 roku sondy za 900zł on pojedzie aby wyeliminować kontrolkę błędu 

silnika i zrobi to za 50zł u każdego elektromechanika, a nabywca tego auta nigdy się o tym nie dowie ponieważ 

nie będzie miał błędu na zegarach oraz nikt mu o tym nie powie auto będzie paliło więcej benzyny i jego spaliny 

będą 3 razy bardziej szkodliwe niż w dieslu z 2000 roku ale czemu on się tego nie dowie? Bo nikt mu tego nie 

powie nawet jak pojedzie na przegląd to się tego nie dowie i tu jest cały problem. Największym problemem jest 

stan techniczny auta nie rok i pojemość silnika. Teraz najważniejsze sedno sprawy, mają być większe wpływy do 

skarbu państwa mają być auta młodsze na drogach, ma być większe bezpieczeństwo, ma być mniejsza 

degradacja środowiska??? Do tego wystarczy kilka prostych ruchów, pierwszy najważniejszy ruch to przeglądy 

pojazdów, każda stacja diagnostyczna ma na wyposażeniu analizator spalin, który stoi odłogiem bo skład spalin 

nie jest obowiązkowy, a to błąd i to wielki obowiązkowe badanie emisji spalin wyeliminuje samo większość 

starych aut, proszę się przyjrzeć wymogami w innych krajach UE, nawet za brak sprawnych wycieraczek auto nie 

otrzymuje prawa do dopuszczenia w ruchu drogowym u nas dostaje przegląd nawet auto które nie ma hamulca z 

tyłu ponieważ rurki hamulcowe są zaspawane, takie auto hamuje tylko na jedną oś i w momencie hamowania na 

łuku samochód ląduje na drzewie lub poboczu, i analiza spalin nie wyklucza starszych aut ponieważ Kowalski 

kupi auto z 2014 roku za 40 tyś i ma wszystko w normie i przechodzi przegląd wzorowo ale Nowak kupi auto z 

2003 roku za 20 tyś lecz aby móc tym autem jeździć będzie musiał w nie zainwestować z 15 tyś i wie że jeśli tego 

nie zrobi auto nie dostanie przeglądu ze względu na stan techniczny, ale Nowak chce mieć takie auto i chce w nie 

zainwestować co za tym idzie kupuje części, układ hamulcowy, układ zawieszenia nowy układ wydechowy 

napędza gospodarkę sprzedawca części jak i mechanik który je montuje ma za to płacone i odnosi od tej 

zarobionej kwoty podatek a dla diagnosty, który da przegląd pojazdowi na lewo bez sprawdzenia go powinien 

dostać karę do 15 lat pozbawiania wolności a rzeczą normalną jest to iż wiele stacji diagnostycznych tak robi na 

stacje przyjeżdża 15 samochodów na dzień pracy a diagnosta dał 20 przeglądów bo tyle nabił na kasę fiskalną, a 

gdzie jest tamte 5 pojazdów? Mam znajomych w straży pożarnej i sami mi mówią o takich pojazdach które 

powodują wypadki i kolizje i ewidentnie widać bo jego stanie że nigdy nie otrzymał by przeglądu w żądnym kraju 



UE z wyjątkiem Polski, w której je otrzymał i jeździł i spowodował wypadek, kolejna zmian to sposób opłacania 

akcyzy, każdy wie co to znaczy ubrać samochód, czyli kupuje się całe auto następnie po sprowadzeniu go do 

Polski montuje się uszkodzone podzespoły w postaci połamanego zderzaka, zbitych lamp itp. Później płaci się za 

niego akcyzę która na jego obecny stan jest nawet o 10 razy mniejsza, następnie montuje się jego dobre 

podzespoły z powrotem i sprzedaje, akcyza powinna być uiszczona dopiero po przeglądzie zerowym auta z 

zamieszczonymi jego fotografiami obecnie zrobienie i wydrukowanie zdjęcia to nie jest żaden problem, takie auto 

na stacji otrzymuje przegląd po wcześniejszym szczegółowym sprawdzeniu jego stanu wizualnego blacharskiego 

mechanicznego jego stanu układu zawieszenia układu hamulcowego i jego emisji spalin, dokonać tego może 

handlarz lub nabywca i w tedy nikt nie zaniży wartości auta a cała kwota i tak zostanie wpłacona do skarbu 

państwa i w tedy obecny właściciel auta będzie zmuszony kupić sondę za 900zł lub naprawić układ hamulcowy 

za 1200zł nie będzie innej możliwości aby auto mogło zostać zarejestrowane w kraju a większość wypadków jest 

spowodowane stanem pojazdów, i po takich zmianach nikt nie będzie miał narzucane to jakie auto ma kupić 

ponieważ jak ktoś się uprze to i tak zapłaci te akcyzę i nadal będzie miał auto w fatalnym stanie technicznym ale 

po wprowadzeniu tych nowych opłat akcyzy ceny starszych aut diametralnie się obniżą i auto co kosztuje 6 tyś 

będzie kosztowało 3 tyś ktoś je kupi zapłaci akcyzę 2 tyś zł i nadal tym autem będzie jeździł chociaż jego stan 

techniczny będzie fatalny to i tak dostanie przegląd na lewo i de-facto zmiana żadna. Podsumowując 3 zmiany 

zaostrzyć wymogi na stacjach diagnostycznych tak jak na zachodzie Europy, emisja spalin obowiązkowa dla 

wszystkich, w przypadku zakupu auta uszkodzonego tj. auto po kolizji, spaleniu powodzi itp. Sprzedawca w 

momencie sprzedaży auta w Polsce musi posiadać przegląd zerowy ( nikt już nie będzie sprowadzał takich 

pojazdów bo koszt przywrócenia je do stanu fabrycznego przedroży jego wartość), jeśli auto zostanie kupione 

jako nie uszkodzone i na chodzie akcyzę opłaca nabywca który chce te auto zarejestrować w Polsce a warunkiem 

opłaty akcyzy będzie przegląd zerowy który wypadnie pozytywnie po rygorystycznym sprawdzeniu jego stanu a 

jak wyliczyć jego wartość? Na podstawie jego średniej wartości rynkowej i już nie można napisać na umowie 

500euro ponieważ w dniu przeglądu auto jest warte 1500euro i od tej kwoty jest płacona akcyza a do rejestracji 

jest nie zbędne potwierdzenie uiszczenia owej opłaty oraz przegląd zerowy następnie kara pozbawiania wolności 

do lat 15-stu dla diagnosty dającego przegląd na lewo oraz utrata uprawnień dożywotnio. 
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