Po wyroku Sądu UE premier M. Morawiecki zapowiada
wprowadzenie podatku handlowego
data aktualizacji: 2019.05.16

Sąd Unii Europejskiej uznał, że Komisja Europejska niesłusznie uznała wprowadzenie
podatku handlowego za nieuprawnioną pomoc strony państwa. Do sprawy odniósł się już
premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że rząd podejmie niebawem decyzje o
szczegółach poboru daniny.
Premier Mateusz Morawiecki komentując czwartkowy wyrok Sądu Unii Europejskiej ws. polskiego
podatku od sprzedaży detalicznej stwierdził, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje, jak w
szczegółach ma wyglądać podatek – poinformował serwis money.pl
Mateusz Morawiecki podkreślił, że unijny sąd przyznał polskiemu rządowi rację (…), a wyrok
świadczy o tym, że propozycje były "prorozwojowe i sprawiedliwe" (…) a także "zgodne z filozofią,
która jest stosowana w UE".
Premier chwalił się, że rząd miał rację, gdy zaproponował "pewne progi, które w inny sposób
traktują wielkich, którzy mają ogromny kapitał, a w inny sposób tych, którzy starają się własnymi
siłami przetrwać na rynku".

Przypomnijmy, Sąd UE stwierdził nieważność dwóch decyzji Komisji Europejskiej z lat 2016 i 2017,
które zakazywały Polsce poboru podatku handlowego w formie uchwalonej przez nasz parlament. Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa - czytamy w sentencji wyroku Sądu
UE. - Komisja nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi
od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku - uznał Sąd UE.
Podatek od sprzedaży detalicznej miał być płacony przez dużych detalistów w Polsce (o przychodach
powyżej 17 mln zł miesięcznie) od września 2016 r., jednak Komisja Europejska skutecznie go wtedy
zablokowała. Od tamtej pory polski parlament sukcesywnie przekładał termin wejścia w życie
daniny, gdyż rząd czekał na rozstrzygnięcie TSUE. Po ostatniej nowelizacji ustawy, datą wejścia w
życie podatku handlowego ma być 1 stycznia 2020 r.
W Ministerstwie Finansów korki od szampana na razie nie strzelają. To dlatego, że wyrok w sprawie
podatku handlowego nie jest prawomocny. Zarówno KE, jak i Polska mają teraz dwa miesiące na
ewentualne odwołanie od orzeczenia Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości (druga instancja
wewnątrz TSUE). Co istotne, odwołanie to może dotyczyć jedynie kwestii prawnych, co znacznie
zawęża możliwości skutecznej apelacji.
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