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UCHYLENIE USTAWY O PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ? 
 

 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zakładający uchylenie 

ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, o której informowaliśmy w 

Newsletterze 59/2016. 

 

W uzasadnieniu projektodawca wskazał, iż obowiązujący od 1 września 2016 r.  progresywny podatek 

od sprzedaży detalicznej nakłada bezpośrednio na handlowców a pośrednio na producentów i 

konsumentów dodatkowe obciążenia podatkowe, co w efekcie prowadzi do zaburzenia konkurencji 

pomiędzy sprzedawcami detalicznymi o różnej wielkości. 

 

Ponadto wskazuje się, iż nowy podatek od handlu detalicznego może być sprzeczny z art. 32 

Konstytucji RP, gwarantującym dla wszystkich równość wobec prawa oraz art. 22 Konstytucji RP 

stanowiącym o wolności działalności gospodarczej, a także prawem unijnym poprzez stosowanie 

niedozwolonej pomocy publicznej dla wybranej kategorii podmiotów. 

 

Projekt zakłada wejście w życie ustawy uchylającej podatek od sprzedaży detalicznej po 14 dniach od 

dnia jej ogłoszenia. Obecnie projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz 

Biuro Analiz Sejmowych. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach procesu 

legislacyjnego. 

 

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. 

 
 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
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. 
 


