NOWY PROJEKT USTAWY O PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów (dalej: MF) opublikowało nowy projekt ustawy o podatku
od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje, iż:


przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej towarów, tj. sprzedaży
rzeczy ruchomych lub ich części na rzecz konsumentów - osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,



podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej będą sprzedawcy detaliczni, tj. podmioty
dokonujące w ramach działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej (projekt nie zawiera
regulacji, które miałyby na celu wspólne opodatkowanie podatkiem detalicznym sieci
handlowych jak np. sieci franczyzowe),



wolna od podatku będzie sprzedaż detaliczna towarów do kwoty 17 mln zł (netto) miesięcznie,
a podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka
przychodu ponad tę kwotę,



podatek detaliczny będzie podatkiem progresywnym z 2 stawkami wynoszącymi:
o 0,8% dla podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł,
o 1,4% dla nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł,



podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie podlegał wyłączeniu z kosztów uzyskania
przychodów na gruncie przepisów o podatkach dochodowych,



podatkiem detalicznym nie będzie objęta sprzedaż na odległość (np. sprzedaż internetowa),



z opodatkowania podatkiem detalicznym wyłączona będzie sprzedaż detaliczna wybranych
towarów wrażliwych społecznie, np.: wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne, węgla kamiennego i innych paliw stałych, olejów napędowych przeznaczonych
do celów opałowych, refundowanych leków,



w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy podatnicy podatku detalicznego będą zobowiązani do:
o składania deklaracji o wysokości podatku (wzór deklaracji zostanie określony w drodze
rozporządzenia Ministra Finansów, a obowiązek składania deklaracji nie będzie
dotyczył sprzedawców detalicznych, których miesięczny przychód ze sprzedaży
detalicznej nie przekracza kwoty 17 mln zł),
o obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z projektem ustawy, przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej mają wejść w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
O wszelkich istotnych zmianach dotyczących postępu prac nad procesem legislacyjnym będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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