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Nowy podatek uderza w polskie sklepy! 
W cieniu rewelacyjnych informacji o programie socjalnym - bardzo szybko, chaotycznie i ……. Trwają prace nad ustawą o podatku obrotowym  
od sprzedaży detalicznej (podatek od hipermarketów). 

Jest bardzo zadziwiające dlaczego rządzący, w majestacie 
prawa chcą uchwalić kolejną ustawę nie przeprowadzając 
rzetelnych konsultacji społecznych, analiz rynku oraz braku 
rozpoznania skutków tej ustawy zarówno gospodarczych jak 
również społecznych.  Polski handel bije na alarm, ponieważ 
pada ofiarą braku wiedzy na temat specyfiki tego sektora go-
spodarki przez rządzących. Przerażający jest fakt, że pomimo 
prowadzonych rozmów z przedstawicielami polskiego handlu, 
nie ma to żadnego odzwierciedlenia w projekcie ustawy. Sta-
nowisko zajmowane przez stronę społeczną jest przemilcza-
ne przez autorów projektu ustawy. Nikt nie słyszy wołania  
o pomoc. Nośne hasło „podatek od hipermarketów” tak zapa-
dło w umysłach społeczeństwa, że w sytuacji kiedy jest mowa 
o kolejnym podatku wszyscy myślą, że jest to podatek dla tych 
firm, które transferują zyski do rajów podatkowych. To jest 
kłamstwo i nikczemna manipulacja opinią publiczną. „Po-
datek od hipermarketów” zapłacą mali i średni przedsiębior-
cy. Skutki tego podatku będą katastrofalne dla wielu sklepów 
tylko, i aż z tego powodu, że zorganizowali się w grupy zaku-

powe, sieci handlowe, stowarzyszenia, posiadające wspólny 
„szyld”, „logo”, „markę”. 

   Polscy handlowcy, dotychczas potrafili  skutecznie się zor-
ganizować - w obliczu trudnej konkurencji zagranicznej, aby 
móc nadal istnieć na rynku. Założyli sieci franczyzowe, grupy 
handlowe, stowarzyszenia. Każda grupa, aby pokazać swoją 
indywidualność stworzyła swoje „logo”, „szyld” itp. Polscy han-
dlowcy udowodnili, chęć pracy – walki o rynek. Pokazali swój 
patriotyzm. Pomimo braku wsparcia obcego kapitału, wykazali 
się umiejętnością wpływania na polską rzeczywistość w okresie 
transformacji w nowej sytuacji gospodarczej. W ciągu ostatnich 
25 lat powstało wiele marek narodowych - polskich w naszym 
handlu: Lewiatan, Polomarket, Groszek, Nasz Sklep, ... 

Na co dzień jest to wzajemna , ale zdrowa konkurencja. 
Ale dzisiaj w obliczu nowej ustawy wszystkie te sieci wołają  
o pomoc! Pomoc przed skutkami rażenia działań nowej usta-
wy, która nakazuje polskim firmom (o różnych nr NIP) łączyć 
obroty. Powoduje, to że sklepy, które zorganizowały się w sieć 
będą miały obowiązek zsumować swoje obroty i od tej sumy 

odprowadzić podatek. Często będzie to podatek na pozio-
mie największych sieci zagranicznych o jednolitym kapitale  
i zminimalizowanych kosztach.

  Polski handel bije na alarm! Czy będzie to głos wołających 
na pustyni, okaże się w ciągu kilku najbliższych dni. Ustawa jest 
przygotowywana w trybie przyspieszonym, bez konsultacji spo-
łecznych, w ciszy medialnej i bez fleszy kamer. Polscy Kupcy giną 
samotnie w aureoli obietnic socjalnych, które mogą okazać się 
bez pokrycia, ponieważ jest realna groźba, że wiele z tych skle-
pów „padnie”. Konsekwencją tego będzie brak wpływów do 
budżetu państwa, pracownicy i właściciele stracą pracę, a ich 
klienci trafią do „hiper” i „super” sklepów z zagranicznym kapita-
łem, które już dzisiaj opracowują nową strategię „oszczędności 
podatkowych”. 
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