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W odpowiedzi na pismo z 10 sierpnia 2016 r. sygn. nr BPS/KU-034/263/4/16 w sprawie 

projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki 263) Ministerstwo 

Finansów zgłasza następujące uwagi.

1. Projekt wymaga doprecyzowania pod względem prawno-legislacyjnym, w szczególności 

w zakresie definicji „marnowania żywności” (art. 2 pkt 1), która jest niespójna 

z przedmiotem ustawy. W ocenie Ministerstwa Finansów w art. 2 w pkt 1 zdefiniowano 

pojęcie potoczne, które nie jest określeniem prawnym. Pojęcie „marnowanie żywności” 

występuje w ustawie tylko raz (art. 5), w znaczeniu innym niż zawarte w definicji (art. 2 

pkt 1). Mając na uwadze powyższe, proponuje się rezygnację z definiowania tego pojęcia.

2. Projekt nie reguluje rozwiązań dotyczących sposobu dochodzenia opłat w przypadku braku 

ich dobrowolnego wykonania przez podmiot do tego zobowiązany. Zapisy projektu nie 

zawierają jednoznacznych rozwiązań w tym zakresie. Z jednej strony, można z nich wnosić, 

że obowiązek pokrycia opłaty wynika wprost z przepisów prawa (art. 4 ust. 1 do 4 projektu). 

Z drugiej zaś, w art. 4 ust. 5 jako uprawnionego do otrzymywania środków z opłaty 

wskazano organizację pożytku publicznego, z którą sprzedawca zawarł umowę. W opinii 

Ministerstwa Finansów rozważenia wymaga wprowadzenie odnośnie wskazanych opłat, 

odesłania – w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do przepisów ustawy – Kodeks 

cywilny. Wyjaśnienia wymaga, że skorzystanie z egzekucji administracyjnej w przypadku 

braku dobrowolnego wykonania obowiązku jest możliwe w przypadku spełnienia warunków 

określonych w art. 2 § 1, art. 3 § 1 lub art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), 
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tj. obowiązek winien mieścić się w katalogu obowiązków wymienionych w art. 2 § 1 tejże 

ustawy oraz wynikać z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo w zakresie 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – bezpośrednio z przepisów 

prawa (art. 3 § 1 ustawy). Do obowiązków, które wynikają z decyzji postanowień lub 

innych orzeczeń (w przypadku, gdy w odniesieniu do należności nie są wydawane decyzje 

bądź postanowienia właściwego organu administracji publicznej) stosuje się egzekucję 

administracyjną tylko wówczas, gdy odrębne ustawy tak stanowią (art. 4 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Ponadto podkreślenia wymaga kwestia, że 

w przypadku poddania obowiązku egzekucji administracyjnej niezbędne jest uregulowanie 

terminu płatności należności pieniężnej. Po jego bezskutecznym upływie możliwe jest 

bowiem stwierdzenie przez wierzyciela wymagalności obowiązku. Niezbędne jest również 

uregulowanie okresu przedawnienia do dochodzenia tych należności w drodze egzekucji 

administracyjnej. 

3. Omawiany projekt zawiera przepisy wprowadzają instytucję swoistego przedawnienia. 

Istotne jest aby w przypadku takiej administracyjnej kary pieniężnej było jasne kiedy 

dochodzi do ich przedawnienia: po upływie 5 lat od naruszenia przepisów lub wystąpienia 

ich skutków czy też 5 lat od chwili, kiedy kara powinna zostać uiszczona. W tym drugim 

przypadku warto zwrócić uwagę na inne przepisy regulujące kwestie np. okresów 

przechowywania dokumentów na podstawie których można dowodzić takiego naruszenia.

4. Jednocześnie, w związku z przywołaniem w Uzasadnieniu i Ocenie Skutków Regulacji 

projektu rozwiązań z zakresu podatku VAT, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, 

że zwolnienie od podatku VAT dla darowizn żywności na rzecz organizacji pożytku 

publicznego zostało wprowadzone z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 7 listopada 

2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), a nie jak wskazano w 2013 r. Wprowadzone wówczas 

zwolnienie dotyczyło darowizn dokonywanych przez producentów tej żywności. 

Równocześnie wprowadzone zostało prawo do odliczenia podatku naliczonego dla tych 

producentów. Natomiast z dniem 1 października 2013 r. zwolnienie dla darowizn żywności 

dla organizacji pożytku publicznego zostało rozszerzone o jej dystrybutorów i obecnie 

obejmuje wszystkich podatników dokonujących takich darowizn (oczywiście przy 

zachowaniu wszystkich warunków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), przy 
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zachowaniu prawa do odliczenia. Odnosząc się natomiast do zapisu dotyczącego prawa do 

odliczenia w przypadku utylizacji (zniszczenia) żywności Ministerstwo Finansów proponuje 

usunąć ten fragment zarówno z Uzasadnienia jak i Oceny Skutków Regulacji. Zapis ten jest 

bowiem zbyt ogólny i może wprowadzać w błąd. Należy bowiem zauważyć, że mogą 

wystąpić przypadki utylizacji żywności, w których prawo do odliczenia podatku VAT nie 

powinno zostać zachowane. Rozstrzygnięcie co do prawa do odliczenia bądź jego braku 

wymagałoby badania konkretnych sytuacji i nie powinno mieć miejsca w takim dokumencie 

jak projekt (uzasadnienie) ustawy.

5. Należy także zauważyć, iż proponowane przepisy wprowadzają dodatkowe obowiązki dla 

przedsiębiorców oraz dodatkowe opłaty od odpadów żywnościowych na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, co może być negatywnie przyjęte przez środowisko przedsiębiorców.
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