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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 listopada 2020 r. zawierające prośbę o zajęcie stanowiska w 
związku z oświadczeniem Pana Senatora Janusza Pęcherza, złożonym podczas 17. posiedzenia 
Senatu RP, w sprawie przesunięcia terminów wprowadzenia w życie nowych rozwiązań prawnych 
dotyczących:

1. objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT),
2. tzw. podatku cukrowego,

uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), 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. Przepis ust. 2 pozwala na skrócenie tego okresu, a nawet na natychmiastowe wejście w 
życie aktu prawnego, jeżeli wymaga tego ważny interes państwa i zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się wielokrotnie w kwestii vacatio legis ustaw z zakresu 
podatków dochodowych. W dotychczasowej ocenie Trybunału Konstytucyjnego, miesięczne 
vacatio legis było uznawane jako wystarczające, nawet wobec daleko idących zmian w tym 
obszarze opodatkowania.

Z tych też względów Rząd mógł słusznie zakładać w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 642), że nowe przepisy, po ich 
uchwaleniu i publikacji do końca listopada 2020 r. wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Projekt uzyskał poparcie Sejmu oraz Prezydenta RP a publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw 
nastąpiła zgodnie z przewidywaniami 30 listopada 2020 r. (poz. 2123).
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Niemniej, w toku prac parlamentarnych uwzględniono m.in. ten z postulatów przedsiębiorców, 
który dotyczył wydłużenia wejścia w życie przepisów dotyczących objęcia spółek 
komandytowych podatkiem dochodowym. Przyjęto zatem rozwiązanie, które pozwoli spółkom 
komandytowym samodzielnie decydować od kiedy zostaną objęte zakresem ustawy z dnia 15 
lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 
2021 r., co pozwali podatnikom na elastyczne dostosowanie się do nowej sytuacji.

Jeśli chodzi o kwestię ewentualnego przesunięcia wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. 
U. poz. 1492 i 1493), to – jak informuje Ministerstwo Zdrowia - nie są prowadzone prace 
legislacyjne w tym zakresie. 

W przypadku tej ustawy okres od uchwalenia jej przepisów do ich wprowadzenia jest jeszcze 
dłuższy, przy czym ich cel – a jest nim promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów –
 w żadnej mierze nie stracił na znaczeniu. Przewlekłe choroby niezakaźne, w tym cukrzyca 
i otyłość stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Prawidłowe żywienie stanowi 
najważniejszy czynnik środowiskowy, mający wpływ na rozwój organizmu oraz zapewnienie 
dobrego stanu zdrowia. Wzrost ceny słodkich napojów jest główną siłą stymulującą zmianę 
zachowań żywieniowych. Wobec powyższego zostały przyjęte takie założenia, aby możliwe było 
zwiększanie dostępności produktów spożywczych zalecanych do spożycia oraz zmniejszanie 
dostępności produktów nierekomendowanych do nadmiernego spożycia. Oczekuje się, 
że zaproponowane rozwiązania zachęcą konsumentów do zakupu żywności o wysokiej wartości 
odżywczej.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej
Jan Sarnowski

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
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