Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U.
poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Przepis przejściowy i przepis końcowy”;

2)

w rozdziale 6 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. Przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej
osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155)
wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową daninę, podatek od sprzedaży
detalicznej. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i mają
zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia.
Stosownie do zapisów ustawy, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy
osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł,
są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia
i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązek ten powstanie po raz
pierwszy za miesiąc wrzesień – w terminie do 25 października br.
Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła
szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży
detalicznej. Komisja obawia się, że progresywne stawki oparte na wielkości
przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę
nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.
Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia
stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz
zawieszenia).
Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, Komisja nie kwestionuje prawa Polski
do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków
i opłat. Wskazuje jednakże, iż system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii,
w tym z zasadami pomocy państwa.
Według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką
systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych
w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez
Komisję Europejską ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji
może zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie postępowanie
mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę.
Dlatego, aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, proponuje się żeby
przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były

stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r.,
a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej
osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi
wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży
detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości
podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca
2017 r.
Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych
przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić Komisji Europejskiej wydać
ostateczną decyzję.
W art. 2 ustawy proponuje się, aby weszła ona w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia z uwagi na stosowanie regulacji począwszy od dnia 1 września 2016 r.
i konieczność szybkiego wstrzymania działania ustawy.
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 2016 r. poz. 296 i 1579), 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. W uzasadnionych
przypadkach (stosownie do ust. 2 art. 4 ustawy) akty normatywne mogą wchodzić w
życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Proponowany termin wejścia w życie przepisów jest niezbędny do zapewnienia
skuteczności i szybkości wykonania nakazu zawieszenia. Ważnym interesem państwa
jest konieczność niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej już od początku jego
obowiązywania, tj. od września 2016 r. Skróceniu 14-dniowego vacatio legis dla
ustawy nie stoją na przeszkodzie także zasady demokratycznego państwa prawa,
o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy.
W konsekwencji w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską, iż przepisy
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym, nie

2

dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba będzie zwrócić wraz
z odsetkami.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie nie ma potrzeby uchylania w całości ustawy,
jedynie przejściowo należy wstrzymać funkcjonowanie podatku.
Projektowane rozwiązanie legislacyjne oznaczać będzie brak wpływów do budżetu
państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej za okres wrzesień 2016 r. – grudzień
2017 r. W 2016 r. będzie to kwota 472,6 mln zł, natomiast w 2017 r. kwota
1590,6 mln zł.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
poz. 979, z późn. zm.), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039, z późn. zm.) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym
rozporządzeniu.
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

3

Nazwa projektu:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Data sporządzenia
12 października 2016 r.

Ministerstwo wiodące:
Ministerstwo Finansów

Źródło:

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Nr w wykazie prac legislacyjnych:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pani Justyna Przekopiak, Dyrektor Departamentu Podatków
Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w Ministerstwie
Finansów,
tel. (22) 694-41-00, e-mail: justyna.przekopiak@mf.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające
w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia
13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 248/9) Komisja Europejska podjęła decyzję nakazującą Polsce zawieszenie udzielania pomocy
niezgodnej z prawem (tzw. nakaz zawieszenia) do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności tej
pomocy z rynkiem wewnętrznym. W związku z możliwością podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji
uznającej, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej, może
zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy, co mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę.
Dlatego, aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, proponuje się żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca
2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia
2018 r. i w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od
września 2016 r. do końca grudnia 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni
podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości
podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.
Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży
detalicznej, powinien pozwolić Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tym zakresie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowany projekt zmiany ustawy stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej i zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom (zwrot podatku wraz z odsetkami) w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej, do
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o zgodności przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z zasadami
udzielania pomocy publicznej.
W sytuacji ewentualnego stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
są niezgodne z rynkiem wewnętrznym, nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba będzie zwrócić wraz
z odsetkami.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że obecnie nie ma potrzeby uchylania w całości ustawy, jedynie przejściowo należy
wstrzymać funkcjonowanie podatku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Materia regulowana przedmiotowym projektem ustawy nie jest regulowana w prawie wspólnotowym i nie podlega
harmonizacji.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podatnicy podatku od
sprzedaży detalicznej

Wielkość
Ok. 200 podmiotów

Urzędy i izby skarbowe

416

Źródło danych
Własne – Ministerstwa
Finansów

Oddziaływanie
Brak konieczności składania deklaracji
podatkowych o wysokości podatku
oraz do obliczania i wpłacania
podatku od sprzedaży detalicznej.

Brak konieczności administrowania
podatkiem.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ceny stałe z 2016 r.)
0

1

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem

-382,8

-1288,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1671,2

budżet państwa-ubytek dochodów
budżet państwa-dodatkowe
dochody
JST

-472,6

-1590,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2063,2

69,3

233,1

20,5

69,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

-382,8

-1288,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1671,2

budżet państwa

-403,4

-1357,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1760,8

20,5

69,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

302,4
89,6

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektu ustawy spowoduje brak wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej
za okres od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Szacowane skutki dla sektora finansów
publicznych odpowiadają wielkościom prezentowanym w projekcie ustawy budżetowej na 2017
r. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z 2016 r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Skutki
1

0

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

382,8

1288,4

0

0

0

0

1671,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wykazane skutki będą dotyczyć dużych i niektórych średnich przedsiębiorstw.
-

-

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
˟ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
X
nie
dotyczy
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz: Brak obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych dla podatników i naczelników urzędów i izb
skarbowych.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu projektu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że projekt ustawy wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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