
 

Szanowny Panie Pośle, Szanowna Pani Poseł 

 

 

Nazywam się …………...............……………………………………………. i jestem polskim przedsiębiorcą 

od ……. lat prowadzącym sklep w ……………….......…………………… . Moja firma jest źródłem utrzymania 

dla mojej rodziny a także dla rodzin moich pracowników. Piszę do Pana (i) skrajnie zaniepokojony 

informacjami o projekcie opodatkowania handlu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów 

(projekt można przeczytać tutaj: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9338210,wlosy-staja-deba-

mowia-kupcy-po-lekturze-ministerialnego-projektu-ustawy-o-podatku-od-sklepow,id,t.html ).  

  

Zakładam, że nie zdaje sobie Pan (i) sprawy z tego, że wbrew zapowiedziom z kampanii wyborczej 

Prawa i Sprawiedliwości proponowane rozwiązania podatkowe będą działały na korzyść sieci 

zagranicznych dyskontów i hipermarketów. Przed wyborami deklarowaliście Państwo, że wyrównacie 

nasze szanse w nierównej walce z bogatymi zagranicznymi sieciami. Dla wielu z nas były to 

zapowiedzi, które miały wpływ na nasze decyzje wyborcze.  

 

Jeszcze na początku stycznia pani premier Beata Szydło mówiła do nas, że podatek od 

hipermarketów ma dać możliwość konkurowania polskim małym firmom handlowym. Przekonywała, 

iż chodzi o to, „żebyśmy mogli powiedzieć polskim kupcom, polskim firmom rodzinnym, że dajemy im 

narzędzie, które, jeżeli umiejętnie zostanie wykorzystane, da im szansę konkurowania i utrzymywania 

się na rynku”. Tymczasem to co planuje Ministerstwo Finansów uderzy w tradycyjny handel w Polsce 

i jeśli ten podatek rzeczywiście wejdzie w życie, to pracę i źródło dochodów straci tysiące ludzi.   

 

Pragnę zwrócić uwagę na to, że rozwiązania zaproponowane przez rząd Prawa i 

Sprawiedliwości uderzają np. w solidarne działania polskich przedsiębiorców zrzeszających się w sieci 

i systemy franczyzowe lub spółdzielcze, dzięki którym małe i niezależne sklepy mogą zachować 

rentowność a także podejmować konkurencyjną walkę z dyskontami i hipermarketami. Innym 

groźnym rozwiązaniem dla takich przedsiębiorstw jak moje, jest chęć wyższego opodatkowania 

handlu w weekendy czyli dni kiedy obroty naszych sklepów są największe. 

  

Panie (i) Pośle (Poseł); Panie (i) Senatorze (Senator); 

 

Jeśli rząd wprowadzi propozycje Ministerstwa Finansów, to rodzinne polskie firmy, które bez 

takiego podatku miały szansę aby przetrwać, będą upadać jedna po drugiej. W takiej sytuacji wygrają 

zagraniczne dyskonty i hipermarkety które wejdą w miejsce oczyszczone po polskim handlu 

zniszczonym przez proponowany podatek. Dlatego apeluję do Państwa: Jeśli rząd chce wesprzeć małe 

i średnie firmy handlowe w Polsce, niech nie wprowadza podatku w tym kształcie. Nie popełniajcie 

błędów swoich poprzedników odwróconych plecami do polskich firm i przedsiębiorców!  

 

Z wyrazami szacunku 
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Do wiadomości:  

1. Polska Izba Handlu, podatek@pih.org.pl  

2. Tygodnik wSieci, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 10, redakcja@fratria.pl  

 


