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INTERPELACJA
W sprawie progresywnego podatku od handlu detalicznego oraz wolnej kwoty w podatku
handlowym
Na podstawie artykułu 192 regulaminu Sejmu, składam niniejszą interpelację, której celem
jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w interpelacji pytania. Dotyczą one projektowanej
zmiany w prawie podatkowym, czyli progresywnego podatku od handlu detalicznego w
sieciach handlowych.
Panie Ministrze, propozycja wprowadzenia podatku progresywnego od sprzedaży detalicznej
w dużej mierze wpłynie na wzrost cen, zwłaszcza w sieciach, również polskich, których
miesięczne dochody przekroczą kwotę 17 mln złotych. Przedsiębiorcy zapłacą więc niższy
podatek – 0,8 proc. – jeśli wykażą zarobki niższe niż 170 mln zł miesięcznie. Jeśli zaś tę
wartość przekroczą, zapłacą aż 1,4 proc. podatku. Intencja jest zrozumiała - kto zarabia
więcej, ten płacić będzie wyższe podatki, jednak dostrzegam w tym założeniu dwa
potencjalne zagrożenia, które mogą być przyczyną osiągnięcia skutków przeciwnych do
założonych.
Po pierwsze - zwracam się do Pana Ministra o rozpatrzenie tego spostrzeżenia – duże sieci
handlowe wzorem sklepów Media Markt i Saturn, wykorzystają możliwość zarejestrowania
każdego ze sklepów sieci jako samodzielnego podmiotu działalności gospodarczej, unikną
konsolidacji wpływów, przez co wykażą miesięczne wpływy opiewające na kwotę wolną od
podatku, ponieważ nie przekroczę miesięcznego wpływu wysokości 17 mln zł lub zapłacą
niższy podatek – 0,8 proc. ze względu na to, że z całą pewnością pojedynczy podmiot nie
przekroczy kwoty 170 mln zł miesięcznie.
Po drugie, wprowadzenie podatku progresywnego od handlu detalicznego poskutkuje
szukaniem innych rozwiązań zminimalizowania opodatkowanego przychodu, dlatego duże
podmioty gospodarcze pośrednio wpłyną na podwyższenie cen rynkowych, oferując wyższe
niż dotychczas ceny rynkowe producentom i hurtownikom, przez co mali sprzedawcy
detaliczni będą musieli więcej płacić za kupowane produkty, co przełoży się na podniesienie
poziomu wysokości cen w małych i średnich sklepach, w większości przynależącego do
polskiego kapitału.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na niżej postawione
pytania:

1. Jakie narzędzie zapobiegawcze, zakłada ministerialny projekt, przed separatyzacją
oddziałów sieci sprzedażowych na pojedyncze podmioty sprzedażowe?
2. Jakimi narzędziami posłuży się ministerstwo, aby wykluczyć hipotetyczne ryzyko
podwyższenia cen produktów sprzedawanych hurtowo, co przełoży się na wysokość
cen w sprzedaży detalicznej?
3. Jakie wpływy budżetowe w skali roku Ministerstwo zamierza osiągnąć wprowadzając
progresywny podatek od handlu detalicznego?

