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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 16 grudnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej 

(druk nr 19) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa przesuwa termin, od którego mają być stosowane przepisy ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej i przyjmuje, że przepisy tej ustawy znajdą zastosowanie 

do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 lipca 2020 r. 

Ustawa o sprzedaży detalicznej, zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, miała znaleźć 

zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 września 

2016 r. W wyniku kolejnych nowelizacji, w obecnym stanie prawnym, przepisy ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej mają znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży 

detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie 

wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie Komisja 

Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do 

czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja wydała 

decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja uznała, że polski podatek od 

sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że dzięki 

progresywnym stawkom podatkowym opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa 

o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami.  

Odpowiednio w dniu 30 listopada 2016 r. i w dniu 13 września 2017 r. Polska złożyła 

skargi na w/w decyzje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W skargach 
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podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy 

państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Obie skargi wniesione przez Polskę zostały połączone do wspólnego rozpoznania przed 

Sądem Unii Europejskiej. Postępowanie w pierwszej instancji zostało zakończone wyrokiem 

z dnia 16 maja 2019 r. Sąd podzielił stanowisko Polski i orzekł, że podatek od sprzedaży 

detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak 

i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Wyrok jest 

nieprawomocny. Komisja Europejska skorzystała z przysługujących jej uprawnień i w dniu 

24 lipca 2019 r. wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie od 

wyroku z 16 maja 2019 r. 

Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy brak prawomocności wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej powoduje, że otoczenie prawne, w jakim funkcjonowałby 

polski podatek od sprzedaży detalicznej, nie jest pewne. Ostateczne orzeczenie może zarówno 

potwierdzić stanowisko Polski jak również przychylić się do zdania Komisji Europejskiej. 

Stąd zasadne jest przedłużenie zawieszenia stosowania przepisów o podatku od sprzedaży 

detalicznej na okres 6 miesięcy (do czasu przewidywanego zakończenia postępowania przez 

TSUE w drugiej instancji). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe, po skierowaniu projektu do pierwszego czytania na posiedzeniu 

Sejmu i niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. 

W drugim czytaniu projektu nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia rządowego.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 13 grudnia 2019 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika konieczność stosowania przez 

ustawodawcę odpowiedniego terminu wejścia w życie ustawy, tak by jej adresaci, mogli 

zapoznać się z nowymi regulacjami i nie byli przez te regulacje zaskakiwani. Standard 
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wejścia w życie ustawy to okres 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Określenie terminu wejścia 

w życie opiniowanej ustawy datą 1 stycznia 2020 r. ma umożliwić dalsze odroczenie terminu 

stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i jest niezbędne dla prawidłowego 

legislacyjnie osiągnięcia tego celu. Jednocześnie jednak wobec aktualnego etapu prac nad 

ustawą wymaga odniesienia się do adekwatności realnie zakreślonego, konkretną datą 

kalendarzową, okresu spoczywania ustawy. 

Opiniowana ustawa, w swoim meritum, jest korzystna dla jej adresatów. Nie rodzi 

nowych obowiązków po ich stronie. Pozwala zapewnić pewność prawną, co do ostatecznie 

ukształtowanych przyszłym wyrokiem TSUE, obowiązków prawnopodatkowych. Stąd, przy 

założeniu, że ustawa zostanie opublikowana przed dniem 1 stycznia 2020 r. i tym samym 

wejdzie w życie z minimalną (co najmniej jednodniową) vacatio legis można uznać, że tak 

ukształtowana vacatio legis, z punktu widzenia adresatów ustawy (podatników), będzie 

adekwatna i będzie stanowić uzasadnione odstępstwo od czternastodniowego standardu 

spoczywania ustawy. 

Określenie wejścia w życie ustawy datą kalendarzową może jednak nieść za sobą ryzyko 

nie tylko zbytniego skrócenia, czy wręcz pominięcia vacatio legis, ale też nadania mocy 

wstecznej wprowadzanym zmianom. W przypadku opiniowanej ustawy takie 

niebezpieczeństwo urealni się w przypadku opublikowania ustawy po 1 stycznia 2020 r. 

Zakładany termin wejścia w życie ustawy powinien też uwzględniać wszystkie etapy 

procedury parlamentarnej oraz termin zagwarantowany przez Konstytucję dla Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucyjne terminy na rozparzenie ustawy przez Senat 

i podpisanie ustawy przez Prezydenta to odpowiednio 30 dni od dnia przekazania i 21 dni od 

dnia przedstawienia do podpisu. Należy podkreślić, że określenie dnia wejścia w życie 

ustawy zmieniającej, z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi terminu podjęcia 

decyzji co do podpisania ustawy, było zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt Kp 1/13, i jak wskazano w tym orzeczeniu 

stanowiło wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że naruszono konstytucyjny nakaz 

zachowania odpowiedniej vacatio legis (art. 2 Konstytucji).
 
Tezę tą Trybunał Konstytucyjny 

potwierdził w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt Kp 2/18 (przyjmując za wzorzec 

art. 2 w zw. z art. 122 ust. 2 i art. 126 ust. 2 Konstytucji), zastrzegając jednocześnie, że 

odstępstwo od przepisanych terminów konstytucyjnych jest dopuszczalne, ale jedynie 

zupełnie wyjątkowo, gdy w grę wchodzi stan wyższej konieczności państwowej dostatecznie 
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wykazany przez inicjatora procesu ustawodawczego. Projektodawcy ustawy, pomimo 

późnego złożenia projektu ustawy w Sejmie, nie przedstawili takiego uzasadnienia. 
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