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PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ - 

POTENCJALNA NIEZGODNOŚĆ Z PRAWEM UE 

 

Jak zapewne Państwo wiecie, 6 lipca 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży 
detalicznej (dalej „Ustawa”). Zgodnie z zapowiedziami osób zaangażowanych w prace, planowany dzień 
wejścia w życie Ustawy to 1 września 2016 r.  

Na podstawie dokonanej analizy oraz bogatego doświadczenia specjalistów Garrigues z biur w 
Warszawie, Madrycie i Brukseli w zakresie podobnych spraw dotyczących pomocy publicznej (w tym w 
kwestiach odnoszących się do zgodności wprowadzanych podatków z prawem UE), mamy podstawy, aby 
twierdzić, iż Ustawa w obecnej formie mogłaby zostać uznana za niezgodną z unijnymi przepisami 
traktatowymi w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej. 

Jak pokazują dotychczasowe decyzje Komisji Europejskiej oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w stosunku do podobnych uregulowań innych państw członkowskich, planowany podatek 
może być uznany za niedozwoloną pomoc publiczną. 

W szczególności, najnowsza decyzja Komisji Europejskiej z 4 lipca 2016 r. uznała za niezgodny z 
przepisami Traktatu podatek od łańcucha handlowego na Węgrzech.  Komisja Europejska stwierdziła, że 
kryterium obrotu stanowi selektywne kryterium udzielenia pomocy publicznej dla mniejszych 
przedsiębiorców, którzy nie generowali znacznych zysków.  

Węgry nie były w stanie wykazać, że odmienne traktowanie sklepów w zależności od ich obrotów było 
uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Z tego powodu Komisja uznała, że jakiekolwiek 
faworyzowanie mniejszych podmiotów, które nie osiągają wysokich obrotów, jest sprzeczne z 
prawem unijnej pomocy publicznej. 

Mając na uwadze powyższe stanowisko Komisji (oraz wcześniejsze rozstrzygnięcia, w tym orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, możemy stwierdzić, iż również w przypadku zaskarżenia 
polskiej Ustawy Komisja może wydać rozstrzygnięcie podobne do wskazanego powyżej. Komisja 
może również zastosować środki tymczasowe zawieszające stosowanie wprowadzonej regulacji do 
momentu wydania decyzji.  

W przypadku, gdyby chcieli się Państwo spotkać w celu omówienia powyższej kwestii, pozostajemy do 
Państwa dyspozycji. 
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Śledź nas na:: 

             

 

www.garrigues.com 

 

Powyższa informacja nie stanowi opinii prawnej. Garrigues oraz jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 
zdarzenia podjęte na podstawie niniejszej informacji, chyba że została ona potwierdzona formalną opinią prawną. 
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