
Źródło danych: Brewers of Europe

Kraje naliczające akcyzę 

według zawartości ekstraktu
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Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie

tel.: (22) 416 70 05 
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Polski przemysł piwowarski jest ważną częścią gospodarki narodowej. 

Zbudowaliśmy solidny i zdrowy biznes, wpływamy na rozwój kraju i regionów.  

Warunkiem stabilności branży jest przewidywalne i mądre prawodawstwo, 

wolne od gwałtownych zmian i eksperymentów.

 Pielęgnujmy polską tradycję piwowarską, bądźmy dumni z polskiego piwa!

Sposób naliczania akcyzy od piwa w Polsce jest charakterystyczny 

dla krajów o silnej tradycji piwowarskiej i jest powszechnie stosowany w Europie. 

Źródło danych: Obliczenia własne

Dynamika przychodów akcyzowych 2020 vs 2019

Polska branża
piwowarska
stanowi istotne ogniwo 
gospodarki narodowej.

Całkowita wartość dodana, 

jaką generuje wynosi 

18,6 mld zł

 

 

ZNACZENIE GOSPODARCZE 

TRENDY KONSUMENCKIE

OPODATKOWANIE

Polska branża 
piwowarska

 

Podwyżka stawki akcyzy o 10% od 2020 roku wpłynęła na spadek rynku piwa 

i wyraźnie mniejszy wzrost wpływów budżetowych. 

Piwo jest bardzo wrażliwe na cenę, w przeciwieństwie do alkoholi mocnych,

 które odnotowały wzrost sprzedaży pomimo wzrostu akcyzy. 
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PIWO

- 1,7%WYROBY SPIRYTUSOWE

Coraz mniej alkoholu w piwie 

Piwo 0% - 1 miliard przekroczony!
Piwa 0% to już 5,7% całej kategorii piwa, 

czyli ponad miliard zł.

1
miliard

5,7%

-3,2%
-3,2 proc. spadek 

wolumenu czystego alkoholu 

sprzedawanego w postaci piwa 

-4,7 proc. 

spadek wolumenu 

mocnych lagerów 
-4,7%

!

Segment piwa 

z największym 

spadkiem wolumenowym 

w 2020 r. wśród wszystkich 

kategorii alkoholowych. 
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+ 2,4%

!

 

Polskie browary wpłacają 

do budżetu państwa 

blisko 30% więcej akcyzy niż niemieckie

Polska to jeden z największych 

płatników piwnej akcyzy w Europie

 

Akcyza od piwa w Polsce i krajach sąsiednich [euro/hl]  

Francja Polska Włochy Niemcy

!

 

Stosunek opodatkowania wyrobów spirytusowych i piwa
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średnia stawka akcyzy w UE 3:1

Piwo Wyroby spirytusowe
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Polska
24,99,44

14,69

17,22

Akcyza na piwo w Polsce

należy do najwyższych 

w regionie

!

Hiszpania
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357

Wyroby spirytusowe - akcyza za 1 hl 

czystego alkoholu etylowego w produkcie końcowym

dane w zł

WÓDKA

wzrost stawki tylko o 4%!
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wzrost stawki aż o 53%

Piwo – akcyza za 1hl na każdy stopień ekstraktu
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PIWO

dane w zł
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Proporcja stawek akcyzy od piwa oraz od wyrobów spirytusowych 

przez ostatnie 20 lat zmieniała się w sposób korzystny 

dla alkoholi wysokoprocentowych i spadła do obecnego poziomu wynoszącego 2,9 do 1.

Produkcja piwa jest ważnym źródłem wpływów 

podatkowych do budżetu państwa. 

Wkład  do budżetu państwa

Podatki dochodowe (PIT, CIT),
składki ZUS, podatki lokalne

4,2 mld zł
VAT 

2,5 mld zł
Podatki z branż powiązanych: 

podatki dochodowe (PIT, CIT), 

składki ZUS, podatki lokalne

Wartościowe miejsca pracy

W 2020 r. piwowarzy i branże powiązane

zasilili budżet państwa kwotą

11,2 mld zł
Ponad 2/3 tej kwoty to dochody z tytułu:

1. Znaczenie gospodarcze

Źródło danych: Deloitte

Zakupy u polskich dostawców

Branża piwowarska w 2020 r. 

kupiła materiały i usługi o wartości prawie:

 
90%4

mld zł 

90% z nich to zakupy u polskich dostawców

 

  

HoReCa

29,9 tys.

16,5 tys.
Handel

Inwestycje
Branża piwowarska to znaczący inwestor: 

całkowita wartość inwestycji 

w latach 1995-2019

13
mld zł 

11 tys.  Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

13,5 tys.  Usługi profesjonalne i biznesowe

5,1 tys.  Usługi transportowe

23,4 tys.  Przemysł, w tym produkcja opakowań

9,5 tys.  Zatrudnienie w browarach

Źródło danych: Deloitte

5,7 tys.  Inne

114,6 tys. 
miejsc pracy

w browarach 

i sektorach powiązanych

1 mld zł

3,5 mld zł
Akcyza

AKCYZAVAT 70%
ok.

Źródło danych: Deloitte

2. Opodatkowanie

Unijna minimalna stawka akcyzy 

na wyroby spirytusowe jest 

3-krotnie wyższa niż na piwo. 

W Polsce różnica w stawkach 

akcyzy na piwo i wyroby spirytusowe

 jest nieco poniżej średniej unijnej (2,9:1)

Średnia różnica dla obu kategorii w UE 

oscyluje w granicach 3:1.
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Niezależnie 

od sposobu naliczania akcyzy, 

w każdym kraju UE jest ona 

wyższa na napoje spirytusowe, 

niż na piwo.  

Różnice w opodatkowaniu akcyzą 

poszczególnych alkoholi wynikają w Polsce 

z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości, 

mają silne podstawy w regulacjach 

unijnych oraz w kosztach wytworzenia 

alkoholu, które w piwie są najwyższe.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI : 
Art. 10. Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych 

powinny służyć ograniczaniu spożycia tych napojów 

oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu.

Średni koszt wyprodukowania 1 litra czystego alkoholu (w euro)

PIWO

16,54

WÓDKA

2,5 x 
mniej6,65 !

 

3. Trendy konsumenckie
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