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  SYNTEZA 

Warsaw Enterprise Institute rekomenduje jak najszybsze zniesienie obowiązku  

nanoszenia banderol na butelki z winem. 

 

Polska jest jednym z ostatnich Państw Unii Europejskiej, w których stosuje się archaiczny  

i kosztowny system papierowych znaków akcyzy. Oprócz znacznych kosztów finansowych, 

które mają realny wpływ na cenę butelki wina, i ograniczają dostęp do dobrych 

jakościowo produktów, przedsiębiorcy muszą mierzyć się z długą listą biurokratycznych 

czynności i wymogów formalnych. System ten jest uciążliwy zwłaszcza dla małych  

i średnich firm, które nie dysponują takimi zasobami i wsparciem logistyczno-prawnym, 

co międzynarodowe koncerny czy firmy handlowe. 

 

Zniesienie obowiązku banderolowania win da nam szansę na wykorzystanie pozytywnych 

trendów gospodarczych i rozwój polskiego winiarstwa oraz otworzy nowe możliwości dla 

drobnych importerów, którymi są w dużej mierze małe, średnie i rodzinne firmy. Tym 

samym zwiększą się wpływy do budżetu z tytułu akcyzy, VAT i podatków dochodowych. 

Takie działanie umożliwi wykorzystanie trendu, jakim jest rosnące zainteresowanie 

Polaków dobrymi jakościowo winami. 

 

Wokół tematu banderolowania win w Polsce narosło szereg mitów, z którymi ten raport 

również się rozprawia.  

1.  Nieprawdą jest, że nastąpi znaczący wzrost szarej strefy win, ponieważ nie jest to 

atrakcyjny obszar dla tego typu działalności, a podobne rozwiązanie sprawdziło się  

w przypadku piw, które stanowią dużo większy rynek. 

2.  Wbrew istniejącym opiniom, banderola nie jest znakiem jakości. Skuteczna kontrola 

jakości nie wymaga istnienia znaków akcyzy, zajmuje się nią nie Urząd Celno-

Skarbowy, a instytucje takie jak Sanepid czy Wojewódzkie Inspekcje Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które sprawdzają również produkty nie 

akcyzowe. 

3.  Banderola nie gwarantuje, że wino sprzedawane w banderolowanych butelkach jest 

oryginalnym produktem firmy czy winnicy, której nazwa widnieje na etykiecie. 

 

Stawka akcyzy dla stołowego wina gronowego wynosi w Polsce 158 zł od hektolitra 

gotowego produktu, więc cena przeciętnej butelka wina o pojemności 0,75 l zawiera  

1,19 zł tego podatku. Jednak, oprócz akcyzy, w cenie detalicznej wina należy uwzględnić 

nakład poniesiony przez importera na obsługę procesu banderolowania. Koszty te, 

omówione w sekcji czwartej raportu, w przeliczeniu na butelkę wina, w zależności od skali 

importu oraz sposobu wwozu do Polski, mogą wynosić od 0,60 zł do ponad 3 zł. 

 

Polski rynek win gronowych w 2016 roku stanowiło ok. 135 mln litrów wina o łącznej 

wartości 2,46 mld zł i wykazuje on stabilne tendencje wzrostowe.  Wg szacunków działa 

http://www.wei.org.pl/
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na nim nieco ponad 800 importerów różnych rozmiarów1. Liczba ta utrzymywała 

podobną wielkość na przestrzeni ostatnich lat za sprawą dużej rotacji wśród niewielkich 

importerów, którzy czasem po roku, dwóch zastępowani są przez nowych graczy2. 

 

W polskiej branży winiarskiej, wg. Agencji Rozwoju Rolnictwa, działa również  

153 producentów3. Liczba producentów rośnie szybko, m.in. ze względu na rosnący popyt 

na polskie wina oraz ogólny wzrost popularności win. Wciąż jednak praktycznie całość win 

obecnych w polskich sklepach pochodzi spoza naszego kraju. Krajowa produkcja stanowi 

jedynie 0,16 promila wszystkich dostaw. 

 

Kanały dystrybucji są podzielone niemal po równo między grupę super- i hiper marketów 

(łącznie 36 proc.) oraz dyskonty i małe sklepy (po 32 proc.). 

 

Polacy preferują wina z niższej półki cenowej, 27 proc. zakupów to segment cenowy  

10 - 15 zł, bardzo podobna część, bo 26 proc., to wina z przedziału 20 - 30 zł4. 

 

                                                           
1  http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/w-polsce-jest-800-1000-importerow-wina-mozna-poplynac-

na-tym-biznesie,99700.html.  
2  https://trzykolorywina.com/. 
3  http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wino/3203-rynek-wina-w-liczbach. 
4  https://www.forbes.pl/life/wino/rynek-wina-w-polsce-kupujemy-wiecej-i-lepiej/jh8bj8d. 

http://www.wei.org.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/w-polsce-jest-800-1000-importerow-wina-mozna-poplynac-na-tym-biznesie,99700.html
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/w-polsce-jest-800-1000-importerow-wina-mozna-poplynac-na-tym-biznesie,99700.html
https://trzykolorywina.com/
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wino/3203-rynek-wina-w-liczbach
https://www.forbes.pl/life/wino/rynek-wina-w-polsce-kupujemy-wiecej-i-lepiej/jh8bj8d
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  REKOMENDACJA 

Warsaw Enterprise Institute zaleca jak najszybsze zwolnienie wina z obowiązku 

nanoszenia papierowych znaków akcyzy, tak jak ma to miejsce w przypadku piwa oraz jak 

jest to planowane w stosunku do cydrów. Pozwoli to obniżyć próg wejścia na ten rynek, 

zwłaszcza dla niewielkich krajowych przedsiębiorstw, zwiększy konkurencję i dostępność 

dobrych jakościowo produktów. Pozwoli także zwiększyć zatrudnienie w branży,  

co podniesie dobrobyt ludzi zaangażowanych w rynek, a co za tym idzie, również 

państwa. 

 

Słuszności tego kierunku dowodzi fakt, że żadne z państw naszego obszaru gospodarczego 

nie wprowadziło obowiązku banderolowania win po jego wcześniejszym porzuceniu,  

a istniejące systemy nie ulegają ściślejszej regulacji. Co więcej, mamy przykłady państw, 

które przejściowo nosiły się z zamiarem wprowadzenia papierowej akcyzy, ale ostatecznie 

zrezygnowały z jakiejkolwiek jej formy, zarówno papierowej, jak i obowiązkowego 

nadruku na kapslu czy na korku od butelki. 

 

Dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie dwuletniego zawieszenia obowiązku 

banderolowania win, jako okresu pilotażowego, w którym zbadany będzie wpływ 

usunięcia banderol na importerów, szarą strefę, ściągalność podatku akcyzowego oraz 

sytuację na rynku i jego kształt. 

 

Pierwszy rok przedsiębiorcy spędzą na dostosowywaniu się do zmian i wdrażaniu 

uproszczonych modeli biznesowych pozbawionych uciążliwego procesu banderolowania 

win. W drugim roku trwania pilotażu obserwacja rynku oswojonego z nową 

rzeczywistością umożliwi określenie skutków wycofania banderol na wino w polskich 

realiach. 

 

W przypadku, gdy pilotaż wywrze korzystny wpływ na kondycję rynku win i jego 

uczestników, a wiele na taki wynik wskazuje, uzasadnione będzie przekształcenie go  

w stały element polskiego prawa. 

 

 

http://www.wei.org.pl/
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1.  RYNEK WYROBÓW WINIARSKICH W POLSCE 

Przed omówieniem wielkości, struktury i specyfiki rynku win w Polsce należy opisać, czym 

według prawa polskiego są wina i wyroby winiarskie. 

 

Rynek alkoholowych napojów winiarskich w Polsce stanowi stosunkowo niewielką część 

rynku napoju alkoholowych. Według danych przedstawionych przez Fundację 

Republikańską, w raporcie „Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem 

pozostałych napojów alkoholowych, Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego  

i społecznego”5 z czerwca bieżącego roku, całkowita wartość rynku napojów 

alkoholowych w 2016 roku wynosiła w Polsce ok. 50 mld zł. Wartość sprzedaży 

alkoholowych wyrobów winiarskich sięgała niecałych 5 mld zł, czyli poniżej 10 proc. 

całości rynku, a samych win gronowych ok. 2,5 mld zł6, co plasuje je daleko za piwem  

(26 mld zł, 52 proc.) i alkoholami spirytusowymi (19,5 mld zł, 39 proc.). 

 

Podobnie niewielką rolę pełni wino w strukturze przychodów z akcyzy od napojów 

alkoholowych. Możemy tutaj przytoczyć dane z dwóch źródeł. Według przywoływanego 

już raportu Fundacji Republikańskiej, przychody budżetu państwa z tytułu podatku 

akcyzowego od wyrobów winiarskich wyniosły 0,36 mld zł, czyli dziesięciokrotnie mniej,  

niż od piwa i ponad dwudziestokrotnie mniej niż od alkoholi spirytusowych. 

 

Pod względem wielkości rocznego spożycia napoju per capita, według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, spośród trzech wymienionych wcześniej kategorii wyroby 

winiarskie zajmują drugą pozycję (ze spożyciem na poziomie 5,8 l na mieszkańca),  

co stawia je za alkoholami spirytusowymi (8-8,5 l na mieszkańca po przeliczeniu na 

alkohol 40 proc.) i daleko za piwem (99,5 l na mieszkańca)7. Najczęściej (56 proc.) 

wybierane jest wino czerwone, następnie białe (33 proc.) i różowe (11 proc.)8. 

 

Do podstawowych krajowych aktów prawnych regulujących kształt rynku win w Polsce 

należą: 

•   ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku win (Dz. U. 2011 nr 120 poz. 690), wraz  

z szczegółowymi rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi9; 

                                                           
5  „Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów alkoholowych, Analiza otoczenia prawnego, 

gospodarczego i społecznego”, Rafał Momot, Dominik Mazur, Radosław Żydok; Warszawa, czerwiec 2017. 
6  Monika Górka, Rynek alkoholi w Polsce, w „HURT&DETAL”, Nr 03/133. Marzec 2017. 
7  Główny Urząd Statystyczny, Rynek wewnętrzny 2016, tablice. 
8  Monika Górka, Rynek alkoholi w Polsce, w „HURT&DETAL”, Nr 03/133. Marzec 2017. 
9  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z: dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu 

fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości 
handlowej (Dz. U. 2013 poz. 624); dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz 
szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje (Dz. U. 2013 poz. 
633) oraz dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego  
w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych 
(Dz. U. 2014 poz. 1080). 

http://www.wei.org.pl/
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•   ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230); 

•   ustawa z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11). 

 

Z punktu widzenia pierwszego z wymienionych aktów prawnych, za wyroby winiarskie 

uznaje się przede wszystkim fermentowane napoje winiarskie.  Do tej rozległej kategorii 

ustawa zalicza 18 grup produktów. Obok najbardziej kojarzonego z określeniem „wino” -

wina z soku winogronowego, uwzględnione są: miód pitny, otrzymywany z fermentacji 

brzeczki miodowej; perry, otrzymywane z fermentacji gruszek; cydr, otrzymywany  

z fermentacji jabłek; wina owocowe, aromatyzowane lub nieotrzymywane z fermentacji 

owoców innych niż winogrona, które mogą być wzmacniane dodatkiem alkoholu 

rektyfikowanego, destylatu miodowego lub owocowego, jak również mogą mieć obniżoną 

zawartość alkoholu.  

 

Fermentowanymi napojami winiarskimi są również nalewki wytwarzane z wymienionych 

wcześniej napojów, z dodatkiem aromatów lub bez. Poprzez aromatyzowanie rozumie się 

dodanie substancji aromatycznych, ziół lub przypraw korzennych przed rozpoczęciem 

fermentacji. 

 

Ustawa klasyfikuje również substancje słodzące oraz inne dodatki, które można stosować 

w produkcji wymienionych napojów, zależnie od rodzaju napoju, jaki ma zostać 

wyprodukowany. 

 

Gdy z przedstawionych na początku danych wyłączymy miód pitny, cydr, nalewki itp.  

i skupimy się na samym winie gronowym, które pod względem wielkości konsumpcji 

stanowi niecałą połowę grupy wyrobów winiarskich, zaobserwujemy, że rynek win  

w Polsce dopiero się rozwija, zwłaszcza w porównaniu do krajów zachodnio-  

i południowoeuropejskich, gdzie tradycja produkcji i picia wina jest głęboko zakorzeniona 

w kulturze. Polacy na wina przeznaczają obecnie zaledwie 8 proc. wszystkich wydatków 

na alkohol. Miejsca, w których kupujemy wina rozkładają się niemal równo między super-  

i hiper markety (36 proc.) oraz dyskonty i małe sklepy (po 32 proc.). 

 

Nie jest również tajemnicą, że - w przeciwieństwie do alkoholi wysokoprocentowych  

i piw - niemal całość win gronowych obecnych na polskim rynku pochodzi z importu  

i wymiany wewnątrzwspólnotowej.  

 

Wg Agencji Rozwoju Rolnictwa w roku gospodarczym 2015/2016 było zarejestrowanych 

103 krajowych producentów wina, którzy ze 194 ha upraw winorośli wyprodukowali 

blisko 5,1 tys. hl win (łącznie czerwonych, różowych i białych), z czego na rynek trafiło  

ok. 2,1 tys. hl, czyli ok. 40 proc. Stanowi to 0.16 promila wszystkich dostaw win 

gronowych z 2016 roku (1347 tys. hl)10. 

 

                                                           
10 http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/9/7/1/dostawy_na_rynek_krajowy_oraz_sp

ozycie_niektorych_artykulow_konsumpcyjnych_na_1_mieszkanca_w_2016_roku.pdf. 

http://www.wei.org.pl/
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/9/7/1/dostawy_na_rynek_krajowy_oraz_spozycie_niektorych_artykulow_konsumpcyjnych_na_1_mieszkanca_w_2016_roku.pdf
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/9/7/1/dostawy_na_rynek_krajowy_oraz_spozycie_niektorych_artykulow_konsumpcyjnych_na_1_mieszkanca_w_2016_roku.pdf
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Jednak rynek win ma spory i rosnący potencjał w kraju. Według danych zebranych przez 

agencję Nielsen dla Ambra S.A., jednego z głównych importerów wina w Polsce,  

w 2013 roku wartość rynku wynosiła 2,06 mld zł, co znaczy, że w ciągu 3 lat,  

do 2016 roku, wzrosła o aż 18,5 proc. Udział wina w wydatkach na alkohol także wzrósł,  

z 6,5 proc. w 2006r. do 8 proc. w 2016, a trend ma się utrzymać. 

 

Również wspomniana przed chwilą produkcja krajowa rośnie bardzo szybko. Podobnie jak 

w branży browarniczej, wśród producentów win w ostatnich latach nastąpił znaczny 

wzrost liczby małych producentów. Według danych ARR, w porównaniu do roku 2016,  

w roku 2017 areał upraw winorośli przeznaczonych do produkcji wina wzrósł o 14 proc.  

(w okresie 2010-2017 wzrost był ponad sześciokrotny), liczba producentów o niemal 

połowę (w latach 2010-2017 – niemal sześciokrotnie), a ilość wyprodukowanego wina  

o 36 proc. (od 2010 do 2017 – siedemnastokrotnie)11. 

 

 

                                                           
11  http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wino/3203-rynek-wina-w-liczbach. 

http://www.wei.org.pl/
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wino/3203-rynek-wina-w-liczbach
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2.  OBOWIĄZEK BANDEROLOWANIA WIN 

2.1 CELE NANOSZENIA ZNAKÓW AKCYZY 

Polska jest jednym z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których istnieje 

obowiązek oznaczania win znakiem akcyzy, czyli papierową banderolą. Do tej grupy, poza 

Polską, zaliczają się tylko trzy z dwudziestu ośmiu państw wspólnoty: Litwa i Łotwa  

(z systemami zbliżonymi do naszego, ale zamiast papierowej banderoli używa się 

mniejszej samoprzylepnej naklejki, którą importer może nakleić we własnym magazynie, 

niekoniecznie składzie celnym) oraz Węgry (gdzie banderolowane jest jedynie wino 

sprzedawane w opakowaniach o pojemności powyżej 2l, a wino stołowe jest objęte 

zerową stawką akcyzy1213). Ostatnim krajem, który zniósł obowiązek nakładania akcyzy  

w Europie była Grecja. Przed nią z akcyzy zrezygnowała Chorwacja, Portugalia, Bułgaria, 

Luksemburg, Hiszpania, Słowenia, Włochy i Cypr. Głównym powodem rezygnacji, 

cytowanym przez greckich urzędników, były niższe niż się spodziewano wpływy do 

budżetu i rozkwit nierejestrowanego handlu winogronami i winem. Kraje, w których 

wciąż obowiązuje widoczna akcyza to Francja (na kapturku zakrywającym korek  

tzw. tłoczenie Marianna) oraz w Austrii (na kapslu nadrukowana austriacka flaga). 

Obydwa  rozwiązania są lepsze od papierowej banderoli z uwagi na koszty i procedury 

administracyjne, co nie znaczy, że są rozwiązaniem problemu. Austria rozważa dziś 

zniesienie obowiązku. Banderole papierowe na winach w formie znanej w Polsce  

występują już tylko na Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii. Co w żaden sposób nie chroni 

tamtych urzędów podatkowych przed masowymi nadużyciami i nielegalnym handlem. 

Przeciwnie, skala zdaje się rosnąć w miarę popularyzacji importowanych win.  

 

Interesującym przykładem jest historia papierowej akcyzy w Niemczech. Projekt pojawił 

się na początku lat 90., jako koncept mający przygotować kraj i rozmaite branże 

gospodarki na unifikacje systemu po połączeniu dwóch państw w jeden organizm 

państwowy. Przez 18 miesięcy specjalna komórka w Ministerstwie Rolnictwa testowała to 

rozwiązanie. Przygotowany został cały system obsługi, administracji i kontroli. Co ciekawe, 

Niemcy równolegle testowały dwa rozwiązania: jedno podobne do polskiego - papierowa 

banderola, która obowiązywała we wszystkich państwach satelitarnych dawnego ZSRR  

w tym w dawnym NRD oraz drugie - austriacki model nadruku na korku czy kapslu.  

Jak, w rozmowie z WEI, powiedział Achim Blau, przedstawiciel specjalnej komórki 

zajmującej się akcyzą w niemieckim Ministerstwie Rolnictwa, który na naszą prośbę 

odgrzebał z archiwum informacje o eksperymencie sprzed 27 lat: ostatecznie Niemcy 

zrezygnowały z wprowadzenia jakiegokolwiek z modeli. Badanie kosztów i korzyści nie 

zostawiało wątpliwości. System, zarówno austriacki, a tym bardziej NRD-owski,  

nie gwarantował pełnej kontroli i wpływu pieniędzy z akcyzy, generował natomiast 

ogromne koszty administracyjne i osłabienie konkurencyjności rynku.  

 

                                                           
12  https://www.vmi.lt/cms/akcizai. 
13 http://taxsummaries.pwc.com/ID/Hungary-Corporate-Other-taxes. 

http://www.wei.org.pl/
https://www.vmi.lt/cms/akcizai
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Obowiązek banderolowania win, jako towaru objętego podatkiem akcyzowym, wynika  

z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym. Naniesienie banderoli na butelkę 

wina następuje po jego zabutelkowaniu przed wprowadzeniem do sprzedaży.  

W przypadku wwozu zza granicy kraju, który - jak wspomniano - stanowi źródło właściwie 

całości wina w Polsce, banderola musi zostać naklejona na zabutelkowane wino przed 

przekroczeniem granicy Polski. Wyjątkiem jest transport wina przy zawieszonym poborze 

akcyzy. 

 

Ten archaiczny system oznaczania produktów akcyzowych został wprowadzony  

w 1993 roku, w dobie gospodarki ciągle kształtującej się po przemianach polityczno-

ekonomicznych i zdecydowanie mniej scyfryzowanej. 

 

Znakowanie wyrobów ma realizować następujące cele: 

• stanowić dowód opłacenia akcyzy przed podmiot wprowadzający wyrób do obiegu, 

• świadczyć o legalności produktu, 

• świadczyć o oryginalności towaru i nienaruszalności opakowania, 

• szacować wpływy z tytułu podatku akcyzowego. 

 

Banderola, jako dowód uiszczenia opłaty akcyzowej, ma ograniczać straty Skarbu Państwa 

z tytułu nieopłaconego podatku poprzez monopol Państwa na jej dystrybucję  

i powiązanie wydania banderol producentowi lub importerowi z zobowiązaniem go do 

wniesienia należnej opłaty. 

 

Znak akcyzy jest również fizyczną oznaką weryfikacji dystrybutora, jako podmiotu 

uprawnionego do obrotu towarami akcyzowymi. Dzięki temu nabywca ma mieć pewność, 

że wyrób pochodzi ze sprawdzonego źródła, które dystrybuuje, produkuje i/lub importuje 

dobra zgodnie z prawem i przestrzega standardów jakościowych. 

 

Umieszczona na produkcie banderola ma dodatkowo pełnić funkcję plomby,  

tzn. świadczyć o tym, że zawartość opakowania nie została naruszona od momentu 

produkcji do chwili zakupu. 

 

Natomiast obowiązek składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, przez 

podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją dóbr objętych obowiązkiem 

banderolowania, do 30 października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy 

zamówienie, ma pomagać szacować wpływy budżetowe z tego tytułu. 

2.2 WTÓRNOŚĆ PEŁNIONYCH FUNKCJI 

O ile jednak można stwierdzić, że banderola w pewnym stopniu spełnia swoje funkcje,  

o tyle w przypadku win daleko jej do bycia niezbędną czy nawet przydatną. Istnieją 

bowiem mechanizmy, które wyręczają papierową banderolę na winie. 

 

http://www.wei.org.pl/
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Zacznijmy od szczelności podatku akcyzowego. System kontroli akcyzowej i regulacje prawne 

w tym zakresie są w Unii Europejskiej skonstruowane dobrze. Kluczowym elementem dozoru 

jest tutaj system elektroniczny EMCS (Excise Movement and Control System) wykorzystywany 

w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,  

a z którego w Polsce, od początku roku 2012, muszą korzystać wszystkie podmioty dokonujące 

przemieszczeń towarów akcyzowych (czyli również wina), zarówno wewnątrzwspólnotowych, 

jak i krajowych. Podmiot, który chce dokonać transportu zgłasza go do systemu, 

deklarując: zawartość transportu, skład akcyzowy, kraj, z którego pochodzi i do którego 

zmierza. Następnie odbiorca w tym samym systemie potwierdza otrzymanie transportu. 

 

Natomiast przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

nabywca zgłasza we właściwym Urzędzie Celnym chęć nabycia określonej ilości wina od 

określonego sprzedawcy, przy czym musi złożyć zabezpieczenie na poczet tego zakupu.  

 

Taki system zapobiega przedostawaniu się do oficjalnego obiegu towarów, od których nie 

została opłacona akcyza. Jego skuteczność poświadcza fakt, że nawet tzw. mafia paliwowa 

płaciła akcyzę od paliwa, pomimo tego, że wobec tego rodzaju produktów znaków akcyzy 

się nie stosuje. Wprowadzenie do obiegu towarów bez płacenia należnej akcyzy może się 

odbyć jedynie na zasadzie nielegalnej produkcji lub przemytu. 

 

Nawet Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli P/11/023 zauważyła 

„niewielkie zagrożenia oszustwami w poborze podatku akcyzowego od legalnie 

działających podmiotów”14. 

 

Jednak winiarska szara strefa w Polsce jest zjawiskiem marginalnym. Dzieje się tak z kilku 

powodów. Przede wszystkim wino nie jest towarem atrakcyjnym ekonomicznie dla 

przestępcy, ponieważ akcyza stanowi stosunkowo niewielką część ceny butelki wina. 

Stawka akcyzy dla wina to 158 zł od hektolitra gotowego wyrobu, co na każdą 

standardową butelkę wina (0,75l) daje w przybliżeniu 1,19 zł. Stanowi to niecałe 7 proc. 

ceny przeciętnej butelki kupowanej w Polsce (18 zł)15. Jest to znacząco mniej niż  

w przypadku alkoholi spirytusowych, gdzie w cenie półlitrowej butelki wódki 11,41 zł  

to akcyza. Przyjmując cenę 25 zł za 0,5l, daje to niemal połowę ceny.  
 

Połączenie relatywnie niskiej popularności win, niewielkiego zysku z uniknięcia akcyzy 

oraz konsekwencji prawnych w przypadku wykrycia procederu, czyli przede wszystkim 

odebrania zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi sprawiają, że wprowadzanie na 

rynek win z nielegalnych źródeł nie jest lukratywne. Podobnego zdania był już  

w 2008 roku ówczesny członek zarządu firmy Ambra, Piotr Dziarski, który stwierdził,  

że „(…) wino jest i tak pod szczególnym nadzorem, więc nie ma sensu niczego naklejać. 

Banderole mają sens na wyrobach spirytusowych. Zabezpieczają je przed 

wprowadzaniem na rynek podróbek. Tyle, że nikt dotychczas nie znalazł podrabianego 

                                                           
14 „Informacja o wynikach kontroli, opodatkowanie akcyza wyrobów alkoholowych”, KBF-4101-06-00/2011, Najwyższa Izba 

Kontroli, 2011. 
15 http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/ponad-polowa-gospodarstw-domowych-w-polsce-kupuje-wino/. 

http://www.wei.org.pl/
http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/ponad-polowa-gospodarstw-domowych-w-polsce-kupuje-wino/
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wina”. A w bieżącym roku Fundacja Republikańska w raporcie „Produkcja i rynek napojów 

spirytusowych…”, zauważa między innymi, że „piwo i wino mają niższą elastyczność 

cenową z uwagi na brak dostępności nielegalnych substytutów.” Co warto zaznaczyć, 

raport ten powstał na zlecenie Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu 

Spirytusowego. Jednym z wniosków jest stwierdzenie, że rynek nielegalnych alkoholi 

spirytusowych najbardziej szkodzi legalnym producentom i dystrybutorom, ponieważ 

stanowi dla nich cenową konkurencję. Tym samym fakt, że uczestnicy rynku win wnoszą  

o zniesienie obowiązku banderolowania i wskazują na jego uciążliwość świadczy,  

że postrzegają zagrożenie ze strony szarej strefy, jako znikome. 
 

Wiemy już, że wprowadzenie legalnego wina do obrotu przez podmiot nieuprawniony jest  

w praktyce niemożliwe, ale przyjrzyjmy się jeszcze kwestii kontroli jakości produkcji. Otóż ani 

ustawa o podatku akcyzowym, ani żadne powiązane z nią rozporządzenia czy inne przepisy 

nie warunkują wydania banderoli spełnieniem wymogów jakościowych, standardów 

produkcyjnych itp., przeprowadzeniem badań składu produktu czy nawet zawartości 

alkoholu. Banderola potwierdza jedynie opłacenie akcyzy. Kontrole jakości produktów 

żywnościowych stanowią proces zupełnie odrębny od procesu oznaczania ich znakiem akcyzy. 
 

Przedsiębiorcy produkujący napoje alkoholowe lub prowadzący nimi obrót muszą 

przestrzegać przepisów zwartych w prawie unijnym oraz krajowym, regulujących 

produkcję, obrót i znakowanie, m. in.: 

• rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31  

z 01.02.2002, str.1.), 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1.), 

• ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy, 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia  

25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności (…), 

• ponadto branży winiarskiej dotyczą szczególne przepisy znakowania: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1308/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79,  

(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, 

• Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające 

niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE)  

nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń 

geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych 

produktów sektora wina. 

http://www.wei.org.pl/
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Produkty żywnościowe, w tym napoje alkoholowe trafiające na polski rynek, 

kontrolowane są przez szereg instytucji do tego powołanych, przede wszystkim 

Wojewódzkie Inspekcje Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prowadzą one 

kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkowanych w kraju oraz 

pochodzących spoza UE, m. in. poprzez kontrole graniczne. Do ich obowiązków należy 

również dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych oraz kontrola ich transportu i składowania. 

 

Jakość napojów alkoholowych jest badana również przez Inspekcję Handlową (IH), która 

weryfikuje rzetelność i legalność podmiotów produkujących żywność, zajmujących się 

handlem i świadczących usługi. IH sprawdza zgodność produktów znajdujących się  

w obrocie lub dopiero do niego wprowadzanych z prawem żywnościowym. 

 

Również Państwowa Inspekcja Sanitarna ma sporo do powiedzenia w kwestii produktów 

wprowadzanych do obiegu. Sanepid bowiem kontroluje zarówno przedsiębiorstwa jak  

i ich produkty, łącznie z tymi sprowadzanymi zza granicy w ramach wymiany 

wewnątrzwspólnotowej, jak i importu spoza UE. Wprowadzenie napojów alkoholowych 

wymaga złożenia wniosku o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej, w ramach 

której należy przedstawić dokumentację przewozową oraz certyfikaty i deklaracje 

producenta, a także wyniki badań potwierdzające zgodność towaru z obowiązującym 

prawem. Jeżeli transport wina nie spełnia wymogów polskiego lub unijnego prawa,  

np. nie przeprowadzono któregoś z badań, to importer musi za własne pieniądze opłacić 

takie badania, pod warunkiem niedopuszczenia towaru do obrotu, nawet, jeżeli butelki 

posiadają już polskie banderole akcyzowe. 

 

Wspólnym elementem łączącym wymienione wyżej regulacje oraz instytucje jest to,  

że w żadnym wypadku nie jest tam poruszana kwestia znaku akcyzowego. Podważa to 

rolę banderoli, jako niezbędnego znaku gwarantującego legalność produktu, bowiem 

świadczy on jedynie o opłaceniu akcyzy i uprawnieniu podmiotu wprowadzającego towar 

na rynek do obrotu towarami akcyzowymi. Nie gwarantuje spełnienia wymogów prawa 

dotyczących jakości czy standardów produkcyjnych. 

 

Kwestia gwarantowania oryginalności produktu wygląda podobnie. Ze względu na szczelność 

systemu obrotu napojami alkoholowymi, jedyny sposób, w jaki podrabiany, nielegalny towar 

może trafić na rynek to nielegalna produkcja i przemyt. Jednak, jak stwierdzono wcześniej,  

w przypadku win są to zjawiska o pomijalnej skali. Nieco inaczej wygląda sprawa legalnych 

podróbek, tzn. win wprowadzanych do obrotu zgodnie z prawem, z opłaceniem akcyzy  

i przejściem kontroli jakościowych. Produkty te mają przynieść zysk, nie poprzez uniknięcie 

akcyzy, ale przez podbicie własnej ceny poprzez podszycie się pod bardziej wartościową 

markę. Przykładem może być tutaj niemieckie Kressecco, mające imitować Prosecco, czy też 

wina z Ameryki Południowej, na których etykiecie widnieją znane europejskie apelacje win. 

Banderola w tym przypadku również nie gwarantuje oryginalności produktu, ponieważ 

weryfikacja zgodności tego, co jest umieszczone na etykiecie z faktycznym pochodzeniem 

towaru nie leży w gestii Urzędu Skarbowego. 

http://www.wei.org.pl/
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Obowiązek banderolowania win, a dokładniej składanie wstępnych zamówień na znaki 

akcyzy ma również pomagać prognozować wpływy z akcyzy od win. Jednak pojawia się 

kilka kwestii ograniczających tę rolę. Rynek wina w Polsce jest niewielki, a co za tym idzie, 

niewielkie są również wpływy z akcyzy od niego, które są dziesięciokrotnie niższe niż 

wpływy akcyzowe od piwa, które jest całkowicie zwolnione z obowiązku banderolowania. 

Po drugie w czasie między złożeniem zamówienia na banderole, a ich otrzymaniem  

i zużyciem może mieć miejsce wiele zdarzeń, które mogą znacznie wpłynąć na wysokość 

zapotrzebowania, co oczywiście można i należy zgłosić, ale nie zmienia to faktu,  

że wartość prognostyczna tego procesu jest ograniczona. Ponadto lepszym narzędziem, 

niż poleganie na wstępnych zapotrzebowaniach na znaki akcyzy, będzie śledzenie sytuacji 

na rynku oraz zmian spożycia alkoholi. 

 

Dobrym przykładem ograniczonej funkcjonalności banderoli będzie właśnie przykład 

piwa, które jest „tymczasowo” zwolnione z obowiązku banderolowania, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów 

akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2014 r. poz. 733) oraz 

kolejnych rozporządzeń przedłużających okres trwania zwolnienia. 

 

Pomimo tego, że udział akcyzy w cenie piwa jest znacznie wyższy niż w przypadku wina  

(7 proc. na wino wobec 16 proc. w przypadku przeciętnego piwa o cenie 3zł), a rynek 

piwa jest wart dziesięciokrotnie więcej niż wina, nie powstała zauważalna szara strefa 

zajmująca się produkcją czy dystrybucją piwa, a Sanepid i inne instytucje wciąż kontrolują 

browarników i nie słyszy się o zatruciach konsumentów. 

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy o podatku 

akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., która zezwala Ministrowi Finansów w drodze 

rozporządzenia, zwolnić określone produkty z obowiązku banderolowania, gdy: 

1)  uzasadnia to ważny interes państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczania 

wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 

2)  wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, 

3)  wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci próbek do 

badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych. 

 

Dla piwa zastosowano pierwszą z wymienionych opcji i rzeczywiście, zniesienie 

obowiązku nanoszenia banderoli leży w ważnym interesie producentów i importerów 

napojów alkoholowych, gdyż w znacznym stopniu upraszcza im prowadzenie biznesu.  

W sytuacji, gdy powyższe zwolnienie trwa już siedem lat można śmiało wysnuć wniosek, 

że takie rozwiązanie się sprawdziło. Nie na wyrost będzie stwierdzenie, że tak samo 

sprawdzi się w przypadku branży winiarskiej, która jest mniej ryzykowna pod względem 

akcyzowym ze względu na wspomniany mniejszy udział akcyzy w cenie oraz wielokrotnie 

mniejszą wartość rynku. 

 

http://www.wei.org.pl/
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3.  OBCIĄŻENIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU 

BANDEROLOWANIA 

3.1 OBCIĄŻENIA OBARCZAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

Proces banderolowania jest określony w rozdziale trzecim ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. 

o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (§ 6-8)16 17.  

 

Zarejestrowany odbiorca systemu EMCS, chcący sprowadzić wino z państwa należącego 

do Unii Europejskiej, swoją długą drogę przez listę procedur zaczyna od złożenia 

opisanego wcześniej wstępnego zapotrzebowania, jednak jest to dopiero pierwsza  

z kilkudziesięciu odrębnych czynności, które musi wykonać zanim przyklei banderolę na 

butelce zaimportowanego wina. Czynności te można podzielić na następujące fazy: 

• zamówienie banderol w Urzędzie Celno-Skarbowym i dostarczenie niezbędnej 

dokumentacji, m. in. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, 

• odbiór banderol, ich transport pod ochroną i składowanie w zabezpieczonym 

pomieszczeniu, 

• w przypadku przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego – wysyłka banderol do 

producenta lub miejsca rozlewu, 

• umieszczenie znaków akcyzy na towarze, ręczne lub maszynowe, 

• przywóz oznaczonego wina do kraju z wykorzystaniem systemu EMCS, 

• uzupełnienie wadliwych, naruszonych i odklejonych banderol znakami legalizacyjnymi, 

• na każdym kroku prowadzenie dokładnej ewidencji banderol zużytych, niezużytych, 

uszkodzonych, zagubionych itp. 

 

Poprawność przebiegu procesu i zgodność dokumentów z wymogami jest weryfikowana 

przez Urząd Celno-Skarbowy, nie tylko na poszczególnych etapach, ale też podczas licznych 

losowych kontroli przemieszczeń zgłoszonych importerowi za pośrednictwem systemu EMCS.  

 

Oprócz czasu i pieniędzy potrzebnych na dopełnienie formalności, importerzy win muszą 

być przygotowani na ponoszenie znacznych kosztów finansowych w związku z fizycznym 

przemieszczaniem towaru. Wynikają one nie tylko z konieczności złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego czy kosztów samych znaków akcyzy. Przedsiębiorcy muszą również opłacić 

chroniony transport banderol oraz sejfy do ich przechowywania. Muszą zatrudnić osobę 

odpowiedzialną za dopilnowanie przebiegu procesu pozyskania banderol, ich wysyłkę do 

producenta, umieszczenie ich na opakowaniach lub kontrolowanie jego przebiegu, 

prowadzenie ewidencji banderol oraz rozliczenie wykorzystanych, uszkodzonych  

i niewykorzystanych banderol, a także pozyskanie i naniesienie banderol legalizacyjnych 

na butelki z odklejonymi lub uszkodzonymi banderolami.  

                                                           
16 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 43, 60, 937) 
17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

(Dz. U. 2015 poz. 2283, zmienione 08.11.2018 (Dz. U. 2016 poz. 1747) i 01.03.2017 (Dz. U. 2017 poz. 364) 
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W opisie procesu banderolowania wspomnieliśmy o innych państwach UE, gdzie istnieje 

obowiązek banderolowania win. Wzmiankę tę należy jednak rozszerzyć, aby podkreślić 

jak uciążliwym procesem dla przedsiębiorców działających w Polsce, nawet  

w porównaniu z państwami, gdzie podobny obowiązek istnieje, jest umieszczanie znaków 

akcyzy na winie. Otóż na Węgrzech banderoluje się jedynie wino w opakowaniach  

o pojemności większej niż 2 litry, co wyłącza z tego obowiązku niemal cały rynek 

detaliczny. Natomiast na Litwie i Łotwie przedsiębiorcy mogą umieszczać znaki akcyzy  

w swoich własnych magazynach, bez angażowania w proces zewnętrznych składów 

celnych, co pozwala uniknąć kosztów transportu banderol oraz pracowników od 

producenta. Sama banderola natomiast jest mniejsza i samoprzylepna, co upraszcza  

i przyspiesza proces fizycznego banderolowania, również maszynowego. 

 

W Polsce przykładowe roczne koszty związane z obsługą procesu banderolowania, 

zależnie od wielkości importu, przedstawia Tabela 1. Prezentujemy uśrednione dane, 

uzyskane na podstawie bezpośrednich wywiadów z jedenastoma importerami plus 

korzystamy z dostępnych danych zebranych przez stowarzyszenia importerów wina.  

 

Nasze wywiady objęły sześciu mikro importerów. Małe firmy bądź przedsiębiorstwa  na co 

dzień prowadzące działalność w innej branży, a od niedawna próbujące swojego szczęścia 

w branży winiarskiej. W żadnym wypadku import wina nie przekracza 85 tysięcy butelek, 

a w dwóch przypadkach mówimy o tzw. butikowych importerach, pierwszy od niedawna 

eksperymentujący z jednym gatunkiem wina dostarczanym do trzech warszawskich 

restauracji i drugim, oprócz kilku restauracji, koncentrującym się na wysoko 

wyspecjalizowanych sklepach. Obydwaj importerzy określają swoje obroty na pomiędzy 

30 a 40 tysięcy butelek. W obydwu przypadkach koszty banderolowania przekraczały 

średnie koszty dla drobnych importerów. Wahając się od 0,70 do 0,95 zł. W tym wypadku 

szczególnie trudne do oszacowania były koszty administracyjne, z uwagi na wspomaganie 

się nieodpłatną pracą członków rodziny czy nawet przyjaciół. Mówimy tu zwykle o winach  

przeznaczonych dla koneserów, gdzie wysokie koszty banderolowania choć podnoszą 

cenę, to jest ona akceptowalna dla wysoko budżetowych klientów. Rynek jest jednak 

mocno ograniczony do bardzo wąskiej grupy najwyżej zarabiających klientów. To co 

najbardziej potwierdza naszą tezę, że rozmaite dodatkowe, zbędne koszty, którymi  

obciążani są przedsiębiorcy powodują, że jakościowe wina pozostają ograniczone do 

węższej grupy społecznej, niż to mogłoby wynikać z cen samego produktu. Niszą, na którą 

natrafiliśmy w trakcie prowadzonych badań, były innowacyjne rozwiązania, które na 

potrzeby tego raportu nazwaliśmy „importem towarzyskim”. Grupa od kilku do kilkunastu 

znajomych zamawia na zmianę, każdy po 100-120 litrów butelkowanego wina na własne 

potrzeby. A następnie, bez akcyzy, rozprowadza je wśród zamkniętego grona znajomych. 

Osoby z którymi rozmawialiśmy traktują to jako doskonały sposób na tanie zakupy 

dobrego wina, bez żadnej akcyzy. Nie jesteśmy w stanie ocenić skali zjawiska, ale  

z naszych rozmów wynika, że jest coraz popularniejsze. Utrzymywanie dodatkowych 

kosztów banderolowania i związanych z tym procedur z całą pewnością będzie zachętą do 

jego eskalacji.  
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Dodatkowo  rozmawialiśmy z trzema importerami hurtowymi, dostarczającymi do pół 

miliona butelek do specjalistycznych sklepów z winem, oraz z dwoma potentatami na 

polskim rynku.   

 

Tabela 1 – przykładowe koszty związane z obsługą procesu banderolowania u producenta 

 

Ilość 
butelek 

0,75l 

Koszty 
pracownicze  

i administracyjne 
Transport 

Naklejanie 
banderol  

u producenta 
+ cena banderol 

Razem 
Na 1 

butelkę 

60 tys. 48.400 zł 13.500 zł 69.809 zł 131.709 zł 2,20 zł 

300 tys. 154.800 zł 22.000 zł 349.550 zł 524.350 zł 1,75 zł 

750 tys. 229.200 zł 45.000 zł 714.500 zł 983.700 zł 1,31 zł 

1 mln 131.520 zł 58.000 zł 908.480 zł 1.100.000 zł 1,10 zł 

 

Przy powyższych kalkulacjach założono, że banderolowanie odbywa się u producenta 

wina. Wiąże się to z zatrudnieniem osoby lub osób odpowiedzialnych za procedury celno-

skarbowe (koszty pracownicze) oraz koniecznością przewożenia banderol do klienta pod 

ochroną (transport). Należy również uwzględnić rozszerzenie zakresu obowiązków już 

zatrudnionych pracowników administracyjnych, jak księgowych, którzy śledzą i księgują 

każdy wydatek i transakcję oraz logistyków, którzy muszą zaplanować cały proces od 

nabycia banderol do wwiezienia do kraju już oznakowanych butelek (koszty 

administracyjne, przedstawione jako część wynagrodzenia tych osób). Koszty transportu 

wykazują się dużą zmiennością, zależnie od tego, jak różnorodnym asortymentem chce 

dysponować importer. Każdy kolejny producent zwiększa koszt. Naklejanie banderol  

u producenta to suma kosztu pracy związanej z fizycznym naklejaniem u producenta 

znaków akcyzy oraz kosztu wynikającego z konieczności wypakowania i powtórnego 

zapakowania wina. Zależnie od kraju pochodzenia oraz konkretnego producenta koszt 

nałożenia jednej banderoli wynosi zazwyczaj od 0,15 do 0,42 euro, jednak w skrajnych 

przypadkach może dochodzić do nawet 1 euro1819. W trakcie prowadzonych wywiadów  

z przedsiębiorcami importującymi wino napotkaliśmy na dwa takie przypadki, obydwa we 

Francji, gdzie producent żądał opłaty 0,91 i 0,98 euro od jednej naklejonej banderoli 

tłumacząc to koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników w ograniczonym 

wymiarze czasowym. W obydwu przypadkach rzecz dotyczyła niewielkich winnic 

położonych stosunkowo daleko od większych skupisk ludzkich, gdzie pracodawca 

codziennie dowoził dodatkowe osoby do pracy. Francuscy winiarze są szczególnie trudni 

we współpracy.  

                                                           
18 http://forsal.pl/artykuly/800459,handel-winem-kto-jest-winny-wysokim-cenom-w-polsce-koszty-transport.html 
19http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/znaki-akcyzy-moga-byc-znaczacym-kosztem-dla-importera-

win-najtrudniej-we-francji,99657.html 

http://www.wei.org.pl/
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Z naszych rozmów z dystrybutorami wynika, że brak elastyczności w kwestii znaków 

akcyzowych powoduje, że oferta francuskich win może być znacznie mniejsza od potencjału 

jakim dysponują tamtejsze winnice. Francuzi często odmawiają wstawiania specjalistycznych 

maszyn, nawet jeżeli importer gotów je finansować. Nic dziwnego, że Francja jest dopiero  

na piątym miejscu wśród państw eksportujących wino do Polski. Tutejsi winiarze mówiąc  

o sztucznych barierach w handlu, zwykle wskazują na polski system akcyzowy.   

 

Znacznie bardziej elastyczni okazują się włoscy i portugalscy producenci. W przypadku 

znaczących partii, przekraczających 250 tysięcy butelek, większość kosztów gotowi są 

wziąć na siebie. Po stronie importera pozostaje dostarczenie znaków akcyzowych.  

 

Suma nakładów finansowych i czasu poświęconego na dopilnowanie każdego etapu 

procesu banderolowania uderza we wszystkich importerów wina, jednak jak widać  

w powyższej tabeli, w szczególny sposób obarczeni nimi są mali i średni przedsiębiorcy, 

którzy przechodzą taką samą ścieżkę administracyjną jak ich dużo więksi międzynarodowi 

konkurenci. Nierównowaga w obciążeniu wynika między innymi z tego, że duże 

przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do MŚP, często posiadają własne składy podatkowe. 

Jest to znaczne uproszczenie, ponieważ mogą wówczas korzystać z procedury 

zawieszonego poboru akcyzy. Dzięki temu unikają kosztu związanego z transportem 

banderol i pracowników do rozmieszczonych w różnych zakątkach globu producentów 

oraz marży zewnętrznego składu. Dwie duże sieci handlowe, które badaliśmy dysponują 

własną maszyną. Dużych importerów stać również na wstawianie specjalistycznych 

maszyn banderolujących bezpośrednio do producenta. Inwestycja, według naszych 

rozmówców może zwrócić się tylko przy założeniu stałych, idących w setki tysięcy butelek, 

kilkuletnich kontraktów. Koszt maszyny to nawet 300 tysięcy złotych plus koszty  

eksploatacji. Przy znaczących ilościach obniża jednak koszty banderolowania  

i przyspiesza znakowanie, chociaż ze względu na różnorodność kształtów butelek  

i sposobów pakowania, ręczne banderolowanie jest często praktykowane, nawet gdy 

przedsiębiorstwo posiada na stanie linię do banderolowania. W przypadku najbardziej 

nieforemnych opakowań, konieczne może być zastosowanie więcej niż jednej banderoli 

na jedną butelkę trunku, co również zwiększa koszt i czas potrzebny na oznakowanie go. 

Do tego duże przedsiębiorstwa, składając znacznie większe zamówienia, są w stanie 

wynegocjować z producentem taki sposób pakowania, który będzie jak najmniej uciążliwy 

w trakcie umieszczania znaków akcyzy na butelkach. 

 

Dla zobrazowania tej przewagi wykorzystamy jeszcze jedno zestawienie kosztów. Poniżej 

prezentujemy dane uzyskane w trakcie rozmów z importerami oraz otrzymane od 

Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Wina (Tabela 2). Z naszych rozmów  

z importerami wynika, że koszty mogą znacząco różnić się, w zależności od państwa,  

a czasem i sytuacji na rynku. Importerzy z którymi rozmawialiśmy, doświadczyli 

przypadków, kiedy to producent odstawiał banderolowanie i przerzucał tych kilka osób do 

pracy na taśmie dla innych klientów. Wiele oczywiście zależy od osobistych relacji, ale 

trzeba pamiętać, że bardziej wymagający klient może być zmuszony do czekania w kolejce 

za zleceniami prostszymi w realizacji.  

http://www.wei.org.pl/
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 Tabela 2. Szacowany roczny koszt importu butelek wina do własnego składu 

podatkowego, zależnie od jego ilości 

 

Ilość 

butelek 

0,75l 

Pracownicy 

administracyjni 

Operatorzy 

maszyny 

Amortyzacja  

i utrzymanie 

maszyny 

Zakup 

kleju  

i 

banderoli 

Eksploatacja 

maszyny 
Razem 

Na 1 

butelkę 

250 
tys. 

102.000 zł 48.300 zł 29.000 zł 26.139 zł 23.000 zł 228 439 
zł 

0,91 zł 

700 
tys. 

183.600 zł 118.800 zł 55.000 zł 73.189 zł 61.000 zł 491 589 
zł 

0,70 zł 

 

Importerzy, którzy nie posiadają własnego składu podatkowego mogą się zdecydować na 

wynajęcie zewnętrznego składu. Pozwala to przenieść obowiązek banderolowania 

butelek do Polski, przy wykorzystaniu zawieszenia poboru akcyzy. Jednak samo 

naniesienie znaku akcyzy na jedną butelkę wina to w takim składzie koszt 0,25-0,45 zł.,  

a do tego dochodzi koszt przyjęcia i wydania palety (6-12 złotych od jednej palety  

w każdą stronę), obsługa nabycia w systemie EMCS (powyżej 100 zł za każde) oraz 

kompletacja palet i kartonów z winami (kilkadziesiąt groszy za sztukę)20.  

 

O ile koszty w przeliczeniu na jedną butelkę nie robią wielkiego wrażenia, należy zwrócić 

uwagę, że na ostateczny koszt będą miały wpływ jeszcze wydatki związane  

z wykonywaniem czynności urzędowych dotyczących każdego zamówienia na banderole, 

jak koszty dojazdów czy opłat urzędowych. Co więcej, należy zauważyć, że częstym 

zjawiskiem jest odklejanie się banderol lub ich uszkadzanie się w transporcie. Butelki  

z uszkodzonymi banderolami muszą otrzymać banderole legalizacyjne, co wiąże się  

z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi i automatycznie podnosi koszt 

wprowadzenia każdej takiej butelki na rynek o 1,30 zł21.  

 

W przypadku win z najwyższej półki taki wzrost kosztów jest pomijalny, ale wśród 

najczęściej kupowanych w Polsce win z segmentu 15-25zł (średnia cena 18,2 zł)22 suma 

wydatków związanych z obowiązkiem banderolowania, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorca 

będzie zobowiązany zastosować banderolę legalizacyjną, może wynieść od 70 gr do 3 zł, 

co stanowi odpowiednio od 4 proc. do 17 proc. ceny butelki takiego wina.  

3.2 WPŁYW NA RYNEK I BUDŻET PAŃSTWA 

Jak każde obciążenie, czy to ze strony Państwa w formie podatku, czy ze strony rynku  

w formie wzrostu cen surowców, ostatecznie również i koszty banderolowania 

przerzucane są przez przedsiębiorcę na konsumenta. Zawyżanie ceny win przez koszty 

związane z naklejaniem znaków akcyzy, ogranicza ich dostępność, co wpływa 

                                                           
20 http://skladpodatkowy.pl/uslugi-agencji-celnej. 
21 https://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/wino-akcyza-na-alkohol-banderole-na-butelki,217,0,2296281.html. 
22 http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/ponad-polowa-gospodarstw-domowych-w-polsce-kupuje-wino/. 
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niekorzystnie na rozwój branży, kierując potencjalnych nabywców w stronę innych 

napojów alkoholowych. Paradoksalnie mechanizm, który miał maksymalizować dochody  

z podatku akcyzowego, spowalnia ich wzrost. 

 

Wspólnie z kosztami, uciążliwość procesu banderolowania zniechęca do branży 

winiarskiej nie tylko konsumentów i importerów, ale również producentów tak krajowych 

do produkowania, jak i zagranicznych do eksportowania do Polski. Ogranicza to wielkość 

konsumpcji wina oraz różnorodność, gdyż niektórzy światowi producenci są odstraszeni 

wizją wykonywania tak obcej im procedury, tylko w celu sprzedania niewielkiej partii ich 

wyrobu23. Natomiast konieczność wyłożenia znacznej sumy pieniędzy na obsługę systemu 

banderolowania oraz ilość etapów i czynności przy których można popełnić błąd, który 

skutkuje znaczącymi karami finansowymi i/lub utratą zezwolenia na obrót napojami 

alkoholowymi podbija próg wejścia, zwłaszcza dla potencjalnych niewielkich krajowych 

przedsiębiorców i powoduje szybkie wypadanie małych importerów z rynku  

i zastępowanie ich nowymi24. 

                                                           
23 https://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/wino-akcyza-na-alkohol-banderole-na-butelki,217,0,2296281.html. 
24 https://trzykolorywina.com/. 
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4.  PRZEWIDYWANE KORZYŚCI Z LIKWIDACJI 

OBOWIĄZKU BANDEROLOWANIA 

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców, zarówno importerów jak i producentów będzie 

ograniczenie kosztów związanych z procesem banderolowania oraz uproszczenie procedury 

importu. Korzystna dla nich będzie również możliwość rezygnacji z usług podmiotów 

trzecich, zatrudnianych jedynie z powodu obowiązku naniesienia banderol. Oprócz 

zmniejszenia kosztów pozwoli to wyeliminować część ryzyka i niepewności związanej  

z angażowaniem osób trzecich, co uniezależni przedsiębiorców, ale również ryzyka 

związanego z popełnieniem błędów formalnych lub niedopatrzeń, co mogło przynieść kary 

finansowe lub utratę pozwolenia na działanie w branży. 

 

Potencjalni importerzy i producenci zyskają ułatwienie w formie obniżonego progu wejścia 

na rynek, co ułatwi im rozpoczęcie działalności oraz zwiększy konkurencję na rynku. 

 

Korzyść konsumentów będzie zatem podwójna. Oprócz obniżki cen związanej ze spadkiem 

kosztów wprowadzenia wina na rynek nabywcy wina zyskają na zwiększonej konkurencji, 

co przyczyni się do spadku cen, a wzrostu różnorodności produktów dostępnych na rynku. 

 

Spadek cen będzie silnym bodźcem do pójścia „w górę”, tzn. przejściem na wina o znacznie 

wyższej jakości. 

 

Również społeczeństwo i państwo może odnieść korzyści. Wzrost zatrudnienia w branży 

winiarskiej, zwłaszcza w niewielkich krajowych przedsiębiorstwach, poprawi dobrobyt 

nowozatrudnionych osób, a co za tym idzie zwiększą się również wpływy do budżetu  

w związku z zatrudnieniem tych osób.  

 

Zwiększona wartość i wielkość rynku wina oznaczałaby również zwiększone wpływy do 

budżetu z tytułu nie tylko akcyzy, ale i podatku VAT. 

 

Jako, że produkcja banderol przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych nie przynosi 

zysku, rezygnacja z tej działalności nie zmniejszy wpływów budżetowych, a pozwoli pozbyć 

się kosztów związanych z nadzorem nad systemem banderol. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wei.org.pl/
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