
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

W tych dniach mija rok od uchwalenia przez Sejm i Senat oraz podpisania przez prezydenta RP ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten miał zlikwidować szkodliwe dla państwa polskiego i bulwer-

sujące opinię publiczną zjawisko unikania płacenia podatku przez zagraniczne sieci handlowe, sklepy wiel-

kopowierzchniowe. Niestety, przepisy te są martwe. Zaraz po wejściu w życie ustawy pobór tego podatku 

został wstrzymany przez ministra finansów. Stało się to po wszczęciu szczegółowego postępowania wyja-

śniającego w sprawie tego podatku przez Komisję Europejską. 

Pierwszą decyzję w tej sprawie Komisja wydała już we wrześniu 2016 r., nakazując jednocześnie, by 

Polska zawiesiła stosowanie podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Decyzj ę końco-

wą Komisja Europejska wydała przed miesiącem. Bruksela uznała w niej, że polski podatek od sprzeda-

ży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Głównym zarzutem jest progresywna stawka po-

datku oparta na wielkości przychodów, która w opinii Komisji faworyzuje przedsiębiorstwa o niższych 

przychodach i w związku z tym stanowi pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.  

Zdaniem Komisji Polska nie wykazała, że progresywne stawki podatkowe są uzasadnione celem podatku 

od sprzedaży detalicznej w zakresie zwiększania dochodów ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą stawką 

miałyby większą zdolność do zapłaty. W efekcie decyzja nakłada na Polskę obowiązek zlikwidowania nie-

uczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw, wynikającej z przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, 

i przywrócenia równego traktowania na rynku. 

Wprawdzie Polska skierowała w grudniu 2016 r. do Trybunału Sprawiedliwości skargę na pierwszą 

decyzję Komisji Europejskiej, ale młyny sprawiedliwości mielą powoli, szczególnie sprawied liwości 

europejskiej, a szansa na wygraną wydaje się coraz bardziej iluzoryczna. Efekt jest taki, że stan faktycz-

ny nie zmienił się ani na jotę, zgodnie z powiedzeniem, że wiele trzeba zmienić, aby się nic nie zmieniło. 

W każdym większym mieście przez sklepy wielkopowierzchniowe przepływa rzeka złotówek, od której 

państwo efektywnie nie pobiera żadnego podatku. Czas niestety działa na naszą niekorzyść. Konkretne 

pieniądze, potrzebne np. na programy socjalne inicjowane przez rząd, transferowane są za granicę 

w majestacie prawa. Traci też państwo polskie na prestiżu – nie potrafi skutecznie wyegzekwować na-

leżnych mu dochodów. 

W związku z tym mam do Pani Premier następujące pytania. 

Po pierwsze, czy nie odnosi Pani Premier wrażenia, że cała akcja wprowadzania podatku od sprzedaży de-

talicznej i późniejsze jego obrony mają charakter pozorny, bardziej nastawiony na efekt medialny niż na rze-

czywiste korzyści budżetowe? Przeciętny polski obywatel widzi przecież usilne starania polskiego rządu 

i parlamentu, a cała wina za brak ich efektu i tak spada na Unię Europejską. W szczególności może o tym 

świadczyć następująca zbieżność dat. Projekt ustawy złożono wprawdzie 15 czerwca 2016 r., ale już 4 lipca 

Komisja Europejska wydała decyzję kwestionującą bardzo podobny, węgierski podatek progresywny oparty 

na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej. Drugie czytanie naszej ustawy, gdy rząd jako autor projek-

tu mógł go jeszcze dowolnie zmodyfikować, także w kwestii progresji, odbyło się dzień później, 5 lipca. Nie 

mówię już o tym, że konieczne poprawki można było wprowadzić także na posiedzeniu Senatu w dniu 

22 lipca. 

Pytanie drugie. Dlaczego tak łatwo zgodzono się na żądane przez Brukselę wstrzymanie poboru podatku 

tuż po pierwszej decyzji Komisji Europejskiej z września 2016 r, która to decyzja nie miała charakteru wią-

żącego? Przecież prawo, także prawo europejskie, nie działa wstecz. 

Dodatkowe pytanie. Czy w naszej skardze do Trybunału Sprawiedliwości zażądaliśmy, aby Komisja 

w razie jej przegranej zrekompensowała nam utracone dotychczas pod wpływem jej żądania dochody 

podatkowe? 

I pytanie trzecie, ostatnie i najważniejsze. Kiedy i jak rząd zdecyduje się na wprowadzenie powszechnego 

podatku handlowego, prostego, o jednolitej stawce, bez żadnych zwolnień, po prostu podatku obrotowego? 

Zapłacą go co prawda także nasi mniejsi handlowcy, ale przede wszystkim zagraniczne sklepy wielkopo-



wierzchniowe, a te ostatnie, jak na razie, nie płacą nic albo prawie nic. W ten sposób przywrócimy równowa-

gę w tej branży, zwiększymy dochody państwa, ale przede wszystkim przywrócimy powagę i skuteczność 

państwa w oczach jego obywateli i opinii międzynarodowej. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


