Warszawa, dnia 18 października 2017 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
(druk nr 618)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Opiniowana ustawa przesuwa termin stosowania ustawy o podatku od sprzedaży

detalicznej i przyjmuje, że przepisy tej ustawy znajdą zastosowanie do przychodów ze
sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. W obecnym stanie prawnym
przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej mają znaleźć zastosowanie do
przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r.
Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe
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
podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy istnieje ryzyko, że skargi nie zostaną
rozpoznane do końca terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. i tym samym istnieje konieczność zawieszenia
stosowania jej przepisów na kolejny rok.
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II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r. w oparciu

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1879). Po przeprowadzeniu pierwszego czytania na
posiedzeniu Sejmu przystąpiono do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji.
W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu
przedłożenia rządowego. Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 13 października
2017 r.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz
Główny legislator

