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PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JUŻ OD WRZEŚNIA 2016 

 

30 lipca br. Prezydent podpisał ustawę o podatku o sprzedaży detalicznej. Ustawa o podatku od 

sprzedaży detalicznej w finalnej formie 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 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

rozumianą zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy o VAT – nabywających towary 

bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolników 

ryczałtowych, 

        podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej będą sprzedawcy detaliczni, tj. osoby fizyczne, 

osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

dokonujące sprzedaży detalicznej, 

        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 17 mln zł, 

        podatek detaliczny będzie podatkiem progresywnym z 2 stawkami, wynoszącymi: 

o   0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie 

przekracza kwoty 170 000 000 zł;  

o   1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, 

w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.  

        przychód osiągnięty w danym miesiącu będzie pomniejszany o kwoty wypłacone w tym 
miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku VAT, 

        z opodatkowania podatkiem detalicznym wyłączona będzie również sprzedaż detaliczna 
wybranych towarów np.: energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do 
konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów 
przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, 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 treścią przyjętej ustawy przepisy dot. podatku od sprzedaży detalicznej wejdą w życie z 

dniem 1 września 2016 r. 

 

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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Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


