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Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

_ w h:J>Ił:\1 , 

/ O NCEL~!l ~ A_'j ~, f· i)~' t\At)Y MINISTROW 

Stosownie do § 99 :k; 3-< ~:w: Y"; 190 ~:d: ~inistró z ' d: i~ ~;;,:~fil: ~ tii:J 2013 r. -
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. m.), priekazuję w zał~~niu pr ~ekt 
ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicz · 11i~z~ij~~-a~Ijl~@~~~ eną 
skutków regulacji , z uprzejmą prośbą o jego pilne rozpatrze ie prze:?fH~:~t~ę ... Nf.!Histl% . 

Projekt ustawy nie jest ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej nie był przedmiotem 
uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania, nie był również rozpatrywany przez Stały 

Komitet Rady Ministrów i komisję prawniczą. 

Projekt ustawy został przygotowany w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
19.09.2016 r. (C(2016) 5596 finał) wszczynającą postępowanie w sprawie pomocy państwa 
SA.44351(2016/EO) - Polska- Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce, przewidziane wart. 
108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz wydaniem na podstawie art. 13 
ust. l rozporządzenia Rady (EU) 2015/1 589 nakazu zawieszenia stosowania środka. 
O podjęciu inicjatywy ustawodawczej we wskazanym zakresie wzmiankowało również 

Rządowe Centrum Legislacji w piśmie z dnia 4 października br. znak: RCL.DPG.555 .325/2016. 

Z uwagi na powyższe uzasadnionym jest przyjęcie niniejszego trybu prac. 

Zał.: 
l. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR (45 szt.) . 
2. Płyta CD. 

Kancelaria Prezesa RadyMinistrów 
Departament Rady Ministrów 
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/ l'J rf~ c/ dt/ i.. &->-Wiesław Jan .yk / 
Sekre&arz S&anu w Ministerstwie FinansóW 

Materiał do rozpatrzenia 
na posiedzeniu R ady Ministr j)w 
w dniu 18 października 201 r. 



Projekt z dnia 12 października 2016 r. 

UST A WA 

z dnia .......... . 

o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej 

Art. l. W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. poz. 

1155) wprowadza się następujące zmiany: 

l) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: "Przepisy przejściowe i końcowe"; 

2) po art. 11 dodaje się art. 11 a w brzmieniu: 

"Art. lla. Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej 

osiągniętych od dnia l stycznia 2018 r.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

Renata Łućko 
Zastępca Dyrektora 

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów 

1- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 




