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Warszawa, 10.05.2022 

 

Pan Artur Soboń 

Sekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów 

 

APEL POLSKICH HURTOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW DOTYCZĄCY  
TZW. MINIMALNEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

 

Szanow ny P anie M inistrze ,  

 

Jako przedstawiciele przedsiębiorstw działających w branży hurtu i dystrybucji, współdziałających z 

małymi i średnimi przedsiębiorstwa handlowymi apelujemy do Pana Ministra o podjęcie pilnych 

działań zmierzających do likwidacji tzw. minimalnego podatku dochodowego (art. 24ca ustawy o 

CIT), który z całą mocą uderzy w polskich przedsiębiorców operujących na niskich marżach. 

 

Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 900 hurtowni ogólnospożywczych i specjalistycznych. Ponadto 

dziesiątki tysięcy hurtowników i dystrybutorów elektroniki, sprzętu RTV/AGD i farmaceutyków. 

Rentowność w tym sektorze gospodarki wynosi często poniżej przewidzianego w ustawie progu 

1%, co głównie spowodowane jest ograniczonym wpływem dystrybutorów na możliwość 

kształtowania cen. 

 

Według zapowiedzi rządu podatek minimalny miał przede wszystkim uniemożliwić dużym 

korporacjom stosowanie optymalizacji podatkowej, tymczasem doprowadzi on do bankructw 

rodzimych przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów podczas projektowania przepisów nie 

uwzględniło bowiem różnic rentowności w poszczególnych sektorach gospodarki. Nie ma także 

znaczenia ani wymiar działalności gospodarczej, ani poziom zatrudnienia.  

 

Przepisy są szczególnie niekorzystne dla podmiotów handlu hurtowego i detalicznego, które osiągają 

małą rentowność z powodu niskiej marży. Podatek minimalny stanowi zagrożenie dla całego 

łańcucha dostaw handlu detalicznego, a tym samym dla punktów sprzedaży detalicznej, których w 

Polsce jest ok. 150 000.  

 

W najlepszym przypadku podatek minimalny będzie premiował zagraniczne sieci dyskontów, 

ponieważ uniemożliwi polskim handlowcom konkurencję niższą ceną (i dużym wolumenem), co 
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jednocześnie będzie prowadziło do podbicia inflacji i dodatkowego obciążenia gospodarstw 
domowych. 
 
Już dziś konsekwencją wprowadzenia podatku minimalnego jest wstrzymanie inwestycji i projektów 

rozwojowych u wielu podmiotów w branży hurtowej i detalicznej, paraliż zarządzania ze względu na 
brak przewidywalności dalszych konsekwencji oraz spadek atrakcyjności podmiotów dla 
ewentualnych inwestorów. W dalszej kolejności należy spodziewać się upadłości części polskich firm, 
zwolnień pracowników, dewastacji łańcucha dostaw i przejęcia części rynku przez zagraniczne sieci. 
 

W związku z bardzo poważnymi konsekwencjami dla polskich dystrybutorów i hurtowników, raz 

jeszcze apelujemy do Pana Ministra o pilne uchylenie przepisów ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych w zakresie podatku minimalnego. 

 
Z upoważnienia sygnatariuszy 
 
 
Waldemar Nowakowski  
Prezes Zarządu  
Polskiej Izby Handlu 
 

Maciej Ptaszyński 
Dyrektor Generalny 
Wiceprezes Zarządu 
Polskiej Izby Handlu 
 

 
 
 
  

� "BESTMAR" Rydz i Pawłowska spółka jawna 
� "BRANDT" Jerzy Fiszebrandt 
� CARMEN Polska Sp. z o.o. 
� CARMEN Sp. z o.o. 
� DOWHAN spółka jawna 
� Grupa Eurocash 
� Firma Handlowa "LORBAD" Augustyn Lorenowicz, Jerzy Lorenowicz Spółka jawna 
� FIRMA HANDLOWA MAESTRO Spółka jawna. J.SOBIESZEK Z.DRĄŻKOWSKI 
� FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TAKS" ANDRZEJ CIESZYŃSKI 
� Hurtownia AGAT hurt-detal Andrzej Goszczyński w spadku 
� Hurtownia artykułów spożywczych i przemysłowych Arkadiusz Hoffmann 
� HURTOWNIA KING KRZYSZTOF KRÓL 
� Hurtownia Wielobranżowa "Dzidek" Zdzisław Borchardt 
� LIMA SPÓŁKA AKCYJNA 
� Mobility Premium Adam Laskowski 
� NORD Hanna Kuca-Mądry 
� PHPU TEKS S.A. 
� PHU B.J.B Sp z o.o. 
� Polski Tytoń S.A. 
� Przedsiębiorstwo Handlowe MARS Sp.J. Halina i Wojciech Potoczak 
� RING Spółka z o.o. 
� ROYK Paweł Chrzanowski ROYK Paweł Chrzanowski 
� STOPOL Sp. z o.o. spółka komandytowa 
� Supra & Co. Sp z o.o. 
� WEST TRADING spółka z o.o. spółka komandytowa 

 


