Opłaty za wszystkie foliówki już od 1 września?
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1 września 2019 roku to termin wejścia w życie przepisów "uszczelniających" opłatę
recyklingową, czyli opłatę pobieraną od klientów przez sieci handlowe przy wydawaniu
torebek foliowych - wynika z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie placówki handlowe przy wydawaniu torebek o grubości od 15 do
50 mikrometrów pobierają od klientów tzw. "opłatę recyklingową". Razem z VAT wynosi ona 25
groszy. Celem wprowadzenia przepisów miało być przede wszystkim ograniczenie zużycia plastiku.
Pierwotnie rząd zakładał, że w 2018 roku dochody z tytułu opłaty recyklingowej wyniosą nawet 1,15
mld złotych. Tak się jednak nie stało. Jak w połowie marca informowała Gazeta Wyborcza, łączne
dochody wyniosły zaledwie 64 mln złotych. Sklepy wolały bowiem zwiększyć grubość torebek do co
najmniej 51 mikrometrów i albo rozdawały torebki za darmo, albo zdecydowanie częściej kazały
klientom za nie płacić. Pieniądze nie trafiały jednak do budżetu państwa.
- Po analizie pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć
niepokojącą tendencję do oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na
zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco
większej grubości np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i

mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo
- pisze Ministerstwo Finansów.
Dlatego już w połowie 2018 roku Ministerstwo Środowiska rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy,
zgodnie z którą opłata objęłaby wszystkie torebki foliowe o grubości ponad 15 mikrometrów. Prace
nad przepisami potwierdziło w marcu br. Ministerstwo Środowiska. Nowelizacja miałaby wejść w
życie od początku 2020 roku.
Tymczasem jak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Finansów, przepisy mogłyby wejść w
życie już we wrześniu br. Co więcej, placówki handlowe musiałyby odprowadzać opłatę w cyklu
miesięcznym, a nie rocznym (jak jest obecnie).
Ministerstwo Finansów przedstawiło także szacowany skutek finansowy rozszerzenia opłaty. O ile w
2019 roku dochody mają wynieść 64 mln złotych (przy uwzględnieniu opłat, które placówki handlowe
musiałyby odprowadzać w cyklu miesięcznym już od września), o tyle w 2020 roku dochody
wyniosłyby już ponad 1,4 mld złotych (wyliczenie dla 11 miesięcy).
W szacunkach Ministerstwo przyjęło, że przeciętne zużycie torebek na populację liczącą 38,4 mln
osób wynosi 150 sztuk rocznie, a cena jednej to 20 groszy.
Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/oplaty-za-wszystkie-foliowki-juz-od-1-wrzesnia,53897

