
Społeczeństwo Kupcy protestują przeciwko wprowadzeniu podatku od sprzedaży detalicznej 

To sieć handlowa inna niż wszystkie, bo 
składa się z tysiąca małych oczek... 
Właściciele sklepów skupionych w grupach zakupowych mają płacić taki sam podatek, jak wielkie zagraniczne firmy handlowe. Dla 
wielu może to oznaczać konieczność zamknięcia sklepu i zwolnienie pracowników. 11 lutego będą protestować przed Sejmem. 
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Rząd chce nałożyć na właścicieli 
małych sieciowych sklepów taki 
sam podatek jak na międzynaro
dowe potęgi handlowe, posiada
jące wielkopowierzchniowe mar
kety. Przeciwko wprowadzeniu 
podatku od sprzedaży detalicz
nej protestują kupcy zrzeszeni 
w grupach zakupowych, mię
dzy innymi takich sieci jak 
„abe" czy „Lewiatan", nie zga
dzają się na to także właścicie
le aptek i stacji benzynowych. 

Połączeni z siecią 
- Jesteśmy przerażeni - przy
znaje Wojciech Grabowicz, 
właściciel sklepu „abe" 
przy ul. Bocianowo w Byd
goszczy. -Rząd wylał dziecko 
z kąpielą, chcąc opodatkować 
wielkie markety. Wiem, że 
sieciówki będą jeszcze w na
szym imieniu rozmawiać z rzą
dem, bo my sami jesteśmy 
za mali, żeby cokolwiek zrobić. 
Na razie trudno coś wyroko
wać. Jeżeli te rozmowy do ni
czego nie doprowadzą, to gro
żą nam bankructwa. Ciekawe, 
z czego za dwa-trzy lata będą 
spływały podatki - dodaje pan 
Wojciech. 

Franczyzobiorca korzysta 
z logo, gazetek i upustów w ra
mach zakupów grupowych, ale 
zarabia na tym, co sprzeda 
w swoim sklepie, a nie dzięki zy
skom całej sieci. 

Czego boją się kupcy? Tak 
wysokich podatków z całą pew
nością nie będą w stanie płacić. 
Żeby płacić niższe, będą musie
li wyjść z sieci, ale wówczas zo
staną zmuszeni do podniesie
nia cen i staną się mniej konku

rencyjni w porównaniu z wiel
kimi marketami. 

- Rentowność takich skle
pów wynosi około 3 procent. 
Podatek ma być płacony 
od obrotu i wynosić do 1,9 pro
cent. Łatwo sobie policzyć, ile 
zostanie - tłumaczy Marcin 
Świątkowski, właściciel sklepu 
„Bonex" przy ul. Dworcowej 
w Bydgoszczy, zrzeszonego 
w sieci „Lewiatan". - Wiadomo, 
po co się należy do sieci 
franczyzowej - po to, żeby było 
lepiej, by sprostać konkurencji 
hipermarketów. W grupie więk
sza siła zakupowa, korzystniej
sze ceny. Wprowadzenie podat
ku od sprzedaży detalicznej 
grozi upadkiem sieci 
franczyzowych. Ja będę zmu
szony podnieść ceny. Jeżeli 
spadną obroty, pogorszy się 
rentowność, to z pewnością bę
dę musiał ograniczyć i tak już 
niewielkie zatrudnienie - doda
je Maciej Świątkowski. 

Kupcy protestują 
Projekt ustawy o podatku 
od sprzedaży detalicznej prze
widuje wprowadzenie stawki 
w wysokości 0,7 proc. powyżej 
18 milionów złotych rocznego 
obrotu, 1,3 proc. - powyżej 3,6 
mld zł oraz 1,9 proc. za obroty 
w soboty i niedziele. Podatek 
mają płacić sprzedawcy deta
liczni, którzy nie wchodzą 
do sieci oraz sieci handlowe. 
W przypadku sieci podstawą 
opodatkowania ma być suma 
obrotów wszystkich sprzedaw
ców detalicznych. To oznacza, 
że jeżeli np., zrzesza ona 2 ty
siące kupców, posiadających 
w sumie 3 tysiące małych skle
pów, zapłaci podatek według 

- Jesteśmy przerażeni - mówi właściciel sklepu w sieci „abe". Kupcy liczą 
na to, że rząd wycofa się z wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej 

Farmaceuci pełnią swo
istą służbę na rzecz pa
cjentów i nie mogą być 

za to karani dodatkową 
daniną. 

Jan Zając, prezes POPON 

najwyższej skali procentowej. 
Jak stwierdza w liście otwar
tym, skierowanym do premier 
rządu Beaty Szydło, w imieniu 
swoich franczyzobiorców Pol
ska Sieć Handlowa Lewiatan, 
wejście ustawy w życie będzie 
zabójcze dla polskiego handlu, 
a zwłaszcza dla małych i śred
nich przedsiębiorstw. - Obowią
zek opłacania podatku przez 

sieci franczyzowe w imieniu 
zrzeszanych placówek handlo
wych spowoduje upadłość 
franczyzodawców już w pierw
szym miesiącu jej obowiązywa
nia, co w konsekwencji spowo
duje rozpad polskich sieci i ban
kructwo większości ich człon
ków - czytamy w liście. 

Śmierć polskiego handlu 
zwiastuje także Polska Izba 
Handlu. 

To danina na apteki 
Przeciwko wprowadzeniu po
datku protestuje też Polska Or
ganizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, szczegól
nie objęciem nim aptek. - Pacjen
ci, a w szczególności osoby star
sze i niepełnosprawne, bardzo 
często kupują leki także w sobo
ty i niedziele. Proponowana 
stawka podatku od sprzedaży 
detalicznej w soboty i niedziele 
dla aptek ograniczy pacjentom 
dostępność do leków, gdyż w te 
dni placówki te będą zamknięte. 
Nie możemy zapominać, że ap
teki są placówkami ochrony 
zdrowia oraz że pracujący w nich 
farmaceuci pełnią swoistą służ
bę na rzecz pacjentów i nie mogą 
być za to karani dodatkową da
niną - stwierdza Jan Zając, pre
zes POPON. 

W Polsce jest obecnie około 
25 tysięcy grup zakupowych. 
Na wielu sklepach w całym kra
ju pojawiły się banery i plakaty 
z hasłami protestacyjnymi. 11 lu
tego kupcy zamierzają demon
strować przed Sejmem. ©® 

Czy rząd powinien się wycofać z po
datku od sprzedaży detalicznej? 
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