
Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155) 
wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową daninę, podatek od sprzedaży 

detalicznej. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem l września 2016 r. i mają zastosowanie 
do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. 

Stosownie do zapisów ustawy, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli 
w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani 
do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku 
na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązek ten powstanie po raz pierwszy za miesiąc 
wrzesień - w terminie do 25. października br. 

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe 
postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja 
obawia się, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają 
przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z 
naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. 

Jednocześnie, Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do 
stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję 
zawieszenia). 

. . 
zawteszema 
(tzw. nakaz 

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, Komisja nie kwestionuje prawa Polski do 
decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. 

Wskazuje jednakże, iż system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z 
zasadami pomocy państwa. 

Według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu 
podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia 
budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez Komisję Europejską 
ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są 

niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji może zaistnieć konieczność 
zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie pastepowanie mogłoby narazić Skarb Państwa na 
stratę. 

Dlatego, aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, proponuje się żeby 

przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów 
ze sprzedaży osiągniętych od dnia l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały 

zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 
2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, 
a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania 
deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od 
sprzedaży detalicznej do końca 2017 r. 

Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych 

przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić Komisji Europejskiej wydać 
ostateczną decyzję. 

W art. 2 ustawy proponuje się, aby weszła ona w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia z uwagi na stosowanie regulacji począwszy od dnia l września 2016 r. i 
konieczność szybkiego wstrzymania działania ustawy. 

Zgodnie z art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), akty normatywne, 



zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych 
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt 
normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach (stosownie do ust. 2 art. 4 
ustawy) akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a 
jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego 
i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia 
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Proponowany termin wejścia w życie przepisów jest niezbędny dla zapewnienia skuteczności 
i szybkości wykonania nakazu zawieszenia. Ważnym interesem państwa jest konieczność 
niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej już od początku jego obowiązywania, tj. od 
września 2016 r. Skróceniu 14-dniowego vacatio legis dla ustawy nie stoją na przeszkodzie 
także zasady demokratycznego państwa prawa, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy. 

W konsekwencji w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską, iż przepisy ustawy o 
podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym, nie dojdzie do 
udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie nie ma potrzeby uchylania w całości ustawy, 
jedynie przejściowo należy wstrzymać funkcjonowanie podatku. 

Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu państwa 
z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za okres wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. 
W 2016 r. będzie to kwota 472,6 mln zł, natomiast w 2017 r. kwota 1590,6 mln zł. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.- Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. 
poz. 979), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr. 239 poz. 2039, z późn. 
zm.) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu. 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji albo uzgodnienia. 


