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Szanowny Panie Prezydencie!

Działając W imieniu Krajowej |zby Gospodarczej Przemysłu
Rozlewniczego, w ob|iczu niszczących nas skutków procedowanei
w Sejmie tzw. ustawy o podatku cukrowym proszę o jej powstrzymanie.
Ustawa W obecnym kształcie doprowadzi polskich producentów
napojów do bankructwa!

Alarmujemy! Jedna z najważniejszych gałęzi po|skiego przemysłu
spożywczego stoi nad przepaścią, a nasz głos trafia w próznię.

By|iśmy zapewniani przez rządzących o wsparciu dla polskiej
przedsiębiorczości, a W szczego|ności rodzinnych zakadów.
Zainwestowaliśmy środki W nasze firmy i pracownikÓw, bo uwierzyliśmy
W przedstawioną nam Konstytucję Biznesu. Teraz rzeczywistość
weryfikuje nasze wszelkie plany zapowiadany podatek cukrowy
wyhamuje rozwój polskich przedsiębiorstw i przyczyni się do ich
zamknięcia . Fiskalne obciąŹenia dla słodzonych napojów przewyŻszĄą
zyskfirm z produktu, a to prosta droga do bankructwa!

Procedowanie nowych stawek odbyło się z i|uzorycznymi konsultacjami
z nami . środowiskiem, które najbardziej dotknie podatek cukrowy.
Nie przeana|izowano skutków gospodarczych i społecznych
proponowanych zmian. Czujemy się pominięci i zlekcewaŻeni w procesie,
którego efekty zdecydują o ,,byÓ a|bo nie bYć,, naszego biznesu,
a konsumentów naraŻą na gigantyczne podwyzki.

Nie negujemy zasadności wprowadzenia podatku od napojów!
Jesteśmy gotowi na zmiany, a|e oczekujemy zrozumienia i uczciwego



vacatio legis, ktore pozwo|i nam odpowiedzia|nie przygotowaó się do
nowej rzeczywistości podatkowej.

Wsłuchiwanie się w głos ludzi miało stanowiÓ filar Pańskiej Prezydentury.
Dzis okazuje się, ze promujący podatek cukror,lĄ| nie mają czasu, by
pochylić się nad naszymi argumentami.

Ustawa o podatku cukrowym po jej wprowadzeniu oznaczać będzie
ki|kudziesięcioprocentowy wzrost cen napojów. D|aczego nie mówi

się o tym otwarcie i pozostawia społeczeństwo w niewiedzy?
To drastycznie obniŻy popyt wśród konsumentów i w efekcie doprowadzi
do upadku nasze przedsiębiorstwa. W konsekwencji tysiące
pracowników straci pracę. Jak wpłynie to na ich rodziny?

PodwyŹka cen słodzonych napojow nie sprawi, Że ustawa osiągnie
deklarowany przez tworców cel prozdrowotny, czy|i obnizy spoŹycie
ka|orii. Polacy spozywają Średnio 51 kilogramów cukrów rocznie. Z tego
Szanowny Panie Prezydencie za|edwie około 7 ki|ogramów pochodzi
ze słodzonych napojów? Motywowanie wprowadzenia podatku

cukrowego działaniem na rzecz zdrowia nie ma wobec powyzszych
faktow zadnego sensu.

Nasze wielkie zdziwienie budzi wysokość podatku od cukru - niemal trzy
razy większa niz najwyŻsza stawka w innych krajach w Europie! Węgry i

Chorwacja, kraje stojące na podobnym poziomie rozwoju co PoIska,
wprowadzity fiska|ne obciąŻenia na słodzone napoje, a|e są one nawet
pięciokrotnie niŻsze niŻ planowane W naszym kraju. To podważa
konkurencyjność po|skich przedsiębiorstw w porównaniu
do zagranicznych producentów.

Mitem jest tez to, Że wielkie międzynarodowe koncerny podatek od cukru
dotknie W takim samym stopniu jak nasze polskie przedsiębiorstwa.



Globa|ne firmy przetnłajązmiany. Poszkodowani będą głównie rodzimi
producenci.

Bardzo za|eŻy nam na dialogu i wspólnym Wypracowaniu rozwiązania
w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Prosimy Pana o intelwencję, która uratuje rodzimych małych
i średnich producentów napojów. Deklarujemy pełną wolę współpracy.

Wierzymy w Pana Prezydenta dobrą wolę i głos w naszej sprawie!
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