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PRACE NAD PODATKIEM OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ ORAZ 
OGRANICZENIEM ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH, WŁĄCZAJĄC 
ZWIĘKSZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻAJĄCEGO 
ELEKTROWNIE WIATROWE, WESZŁY W NOWĄ FAZĘ

W ostatnich dniach prace nad podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz nowym kształtem podatku od nieruchomości, 
co towarzyszy pracom regulacyjnym w obszarze energii odnawialnej (Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych) weszły w nową fazę. Poniżej przedstawiamy aktualny status prac oraz kształt nowych przepisów. 

Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem w celu przedyskutowania Państwa indywidualnej sytuacji, kroków, które 
powinny być wykonane w celu przystosowania się do nadchodzących zmian oraz udzielimy odpowiedzi na Państwa 
pytania.

NOWY PODATEK OBROTOWY. PROWADZISZ SPRZEDAŻ DETALICZNĄ  
– BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA NAJNOWSZE ZMIANY

Rząd zdecydowanie przyśpieszył prace nad zapowiadanym nowym podatkiem od sprzedaży detalicznej. Wynikiem tych 
prac jest przedstawiony w ostatnich dniach projekt ustawy (projekt z dnia 16 maja 2016 r.).

Kto podatnikiem nowego podatku?

Zgodnie z projektem ustawy podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej będą podmioty dokonujące na terenie Polski 
sprzedaży na rzecz konsumentów, jeżeli ich dochody ze sprzedaży przekroczą miesięcznie 17 mln zł.  

Jak liczyć podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka sprzedaży w danym miesiącu ponad kwotę 17 mln zł,  przy czym sprzedaż 
wybranych kategorii produktów jest wyłączona z opodatkowania (np. leki, nieruchomości). Do podstawy opodatkowania 
nie będzie się również wliczać sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, ani należnego podatku VAT. 

Sprzedaż usług towarzysząca sprzedaży towarów nie będzie powodować wyłączenia sprzedaży towarów z 
opodatkowania. 

Zgodnie z zapowiedziami rządu projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet, 
choć przedstawiony projekt przewiduje opodatkowanie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.
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Wysokość podatku 
  

Ustawa przewiduje dwie stawki podatkowe:

   • 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł

   • 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Chociaż ustawa w obecnym kształcie to dopiero projekt, należy spodziewać się, że nowe prawo wejdzie wkrótce w 
życie. 

Istnieją wątpliwości w odniesieniu do spójności wprowadzanego podatku z europejskimi regulacjami odnoszącymi się 
do kształtu systemu fiskalnego. 

ZMIANY W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH

Również w ostatnich dniach tj. 20 maja br. Sejm przegłosował także projekt ustawy o elektrowniach wiatrowych (nr. 
druku 315). Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu.

Wyższy podatek

Właściciele elektrowni wiatrowych powinni zwrócić uwagę, że nowe przepisy zwiększą ich obciążenia podatkowe w 
podatku od nieruchomości. Zgodnie z planowanymi zmianami opodatkowaniu tym podatkiem będą podlegały nie tylko 
nieruchome elementy elektrowni, ale również jej elementy techniczne (np. turbina). W konsekwencji nowelizacja pociąga 
za sobą istotny wzrost opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Elektrownie dalej od zabudowań

Nowe przepisy wprowadzają także minimalną odległość elektrowni od domów na poziomie 10-krotnej wysokości 
elektrowni wiatrowej, wliczając najwyższy punkt elektrowni (wirnik). 

Dodatkowe pozwolenie

Projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie obowiązku uzyskania przez inwestora, oprócz decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, dodatkowej decyzji zezwalającej na eksploatację. Decyzję zezwalającą na eksploatację elektrowni 
wiatrowej wydawałby Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
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Niezbędny MPZP

Lokalizacja inwestycji elektrowni wiatrowej możliwa będzie wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Co więcej, zgodnie z przepisami przejściowymi dotyczącymi rozpoczętych budów elektrowni wiatrowych, 
wydane warunki zabudowy dla wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości, stracą moc w dniu wejścia ustawy w 
życie i konieczna będzie zmiana lub uzyskanie nowych decyzji o warunkach zabudowy. 

***

Nowe przepisy zapewne mogą skłonić inwestorów do poszukiwania rozwiązań pozwalających zminimalizować wpływ 
nowych regulacji na rentowność prowadzonego biznesu, włączając ewentualną zmianę dotychczasowego modelu 
biznesowego.

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.

© Garrigues Polska i Pablo Olábarri Gortázar sp.k., wszelkie prawa zastrzeżone. Zamieszczone informacje nie mogą być używane, powielane, rozpowszechnia-
ne, publicznie przekazywane, w całości bądź w części, bez pisemnej zgody Garrigues Polska i Pablo Olábarri Gortázar sp.k
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