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W odpowiedzi na pismo z dnia 2 grudnia 2019 r. znak SPS-WP-173-7/19, w sprawie przekazania opinii 

do rz<~.dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaiy detalicznej (druk sejmowy 

nr 40), przekazuj~ stanowisko Konfederacji Lewiatan. 

Ttoczono z polecenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zatacznik: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do rzq_dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

od sprzedaiy detalicznej (druk sejmowy nr 40). 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do rzqdowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

od sprzedai:y detalicznej (druk sejmowy nr 40). 

Przekazany do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaiy detalicznej rna 

na celu przesuni~cie momentu wejscia w zycie przepis6w ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od 

sprzedaiy detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433), kt6ra z dniem 1 wrzesnia 2016 r. wprowadzifa do 

polskiego systemu podatkowego nowq danin~- podatek od sprzedai.y detalicznej. 

W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska (KE) wydata decyzj~ uznaj~CC} polskie przepisy ustawy 

o podatku od sprzedazy detalicznej za niezgodne z regutami pomocy publicznej, ze wzgl~du na 

zastosowanie progresywnej skali opodatkowania, kt6ra stanowi niedozwolonct pomoc panstwa dla 

podmiot6w nieobj~tych lub objE:tych niiszq stawkq podatku. 

Na decyzj~ Komisji Europejskiej Polska wniosta w dniu 13 wrzesnia 2017 r. skargEl do Sqdu Unii 

Europejskiej (SUE). 

SUE wydat rozstrzygni~cie w sprawie w dniu 16 maja 2019 r., stwierdzajqc, i.e podatek od sprzedaiy 

detalicznej nie stanowi pomocy panstwa. 

KE, korzystajqc z przystugujqcego jej prawa, w dniu 24 lipca 2019 r. wniosta odwotanie od wyroku SUE 

do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (TSUE). 

Uwzgl~dniajClC przebieg sporu pomi~dzy Polskq a KE, pob6r podatku ad sprzedazy detalicznej byt 

kilkakrotnie zawieszany, ostatni raz ustawq z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatl<u od 

sprzedaiy detalicznej (Dz. U. poz. 2402)- do korica 2019 r. 

Biorqc pod uwag~, ie post~powanie przed TSUE nie zostato zakorkzone zasadne jest odroczenie poboru 

podatku do czasu prawomocnego zakoriczenia sporu. Proponowane odsunit:cie momentu wejscla 

w iycie nowego podatku do dnia llipca 2019 r. uwaiamy za niezbr;:dne i apelujemy o bardzo szybkie 

procedowanie tej ustawy. Jednoczesnie, uwzglr;:dnlajCJc, te nie jest znana data wydania 

rozstrzygnh:cia przez TSUE, proponujemy, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. miaty 

zastosowanie do przychod6w ze sprzedazy detalicznej osiCf8nir;:tych po 1 stycznia 2021 r. 

Sytuacja, w kt6rej znajdujq si~ przedsi~biorcy wprowadza niespotykan(} do tej pory niepewnosc prawnq. 

Wciqz nie wiadomo, czy podatek od sprzedazy detalicznej jest zgodny z prawem UE i b~dzie m6gt bye 

pobierany, a jednoczesnie wyznaczane set kolejne terminy, w kt6rych jego pob6r rna bye rozpocz~ty. 

Sytuacja ta wptywa negatywnie na funkcjonowanie firm, gdyz nieznany termin rozpocz~cia poboru 

podatku, uniemoi:liwia planowania polityki cenowej firmy. Podatek, kt6rego wielkosc uzaleiniona 

b~dzie od wysokosci osi(lganych przychod6w, a wi~c niezwlrtzana z rentownoscict przedsi~biorstwa 

i mozliwosciami generowania dochodu, stanowic b~dzie ogromne obciqienie dla sprzedawc6w 

detalicznych (analizy branzy wskazujq, i.e tylko nieliczne firmy bfid<i w stanie udzwignC}c te obciqi:enie, 

inne zakorkz<} dziatalnosc lub zostanq przej~te przez wie:ksze podmioty, jak to miato miejsce 

w przypadku jednej z polskich sieci handlowych). 
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Regulacja o tak powai:nych skutkach dla firm i catej brani:y handlu detalicznego, powinna zostac 

zakomunikowana z wielomiesi~cznym wyprzedzeniem, tak aby zobowiqzani mogli uwzgl~dnic 

w budi:etach rocznych to obciqi:enie. W przeciwnym razie pob6r podatku spowoduje ograniczenie skali 

dziafalnosci, zatrudnienia, wzrostu ptac, a w najgorszym scenariuszu taki:e bankructwa firm. 

Zasada zaufania do Panstwa i stanowionego przez nie prawa nakazuje wstrzymanie si~ z pobieraniem 

spornego podatku do czasu prawomocnego rozstrzygniE:cia TSUE, nastc:pnle uwzgl~dniajq_c zasad~ 
ochrony interes6w w toku, z odpowiednio dtugim (kilkumiesic:cznym) wyprzedzeniem wskazac dat~ 

rozpocz~cia poboru podatku od sprzedaiy detalicznej. 
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