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Białystok, 10-01-2017

Pan
Mateusz Morawiecki
Wicepremier
i Minister Finansów

Interpelacja
w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać
zwrotu podatku od towarów i usług
20 maja 2016 roku przesłałem interpelację dotyczącą rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 marca 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy
której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (interpelacja nr 3183). W
odpowiedzi na tę interpelację ministerstwo finansów deklarowało dokonanie, w przeciągu pół
roku, oceny skutków wprowadzonego aktu prawnego i ewentualną zmianę decyzji w
przedmiotowej sprawie.
Z informacji, jakie otrzymuję od podlaskich przedsiębiorców wynika, że
wprowadzone zmiany w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny
może żądać zwrotu podatku od towarów i usług ( Tax Free) negatywnie wpłynęło na poziom
sprzedaży. Dotyczy to głównie właścicieli małych, rodzinnych firm, zajmujących się głównie
sprzedażą artykułów spożywczych i chemii gospodarczej w małych sklepach, czy na
bazarach, gdzie podlascy przedsiębiorcy odnotowali spadek wartości zakupów dokonywanych
przez cudzoziemców, głównie sąsiadów zza wschodniej granicy. Większość z podlaskich
przedsiębiorców wskazuje, że zwiększenie kwoty uprawniającej podróżnych do zwrotu
podatku VAT spowodowało odpływ klientów do dużych sieci handlowych oferujących
zdecydowanie większy asortyment produktów, w których klientom łatwiej dokonać zakupów
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na wymaganą kwotę 300 zł. W przypadku województwa podlaskiego klienci z Białorusi
stanowią istotną, z punktu widzenia przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym,
grupę klientów.
Ze szczegółowych danych przedstawionych przez jednego z przedsiębiorców wynika,
że w I półroczu 2016 roku, przychody ze sprzedaży pozostały bez zmian w stosunku do
analogicznego okresu 2015 roku. Podobnie wyglądają przychody ze sprzedaży „na Tax Free”,
które pozostawały praktycznie bez zmian w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Istotna

zmiana nastąpiła natomiast w II półroczu roku 2016, w którym

odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 22%, w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego, przy jednoczesnym spadku sprzedaży „na Tax Free” o 39% , w stosunku
do analizowanego okresu roku poprzedniego. Miało to ewidentnie związek z wprowadzeniem
wyższej kwoty, od której można było odliczyć podatek VAT. Negatywnego trendu w II
półroczu 2016 roku, nie zatrzymały pozytywne, z punktu widzenia handlowców, zmiany w
białoruskich przepisach dotyczących wwozu na teren Białorusi towarów z zagranicy,
wprowadzone od września 2016 roku, oraz wzrost wartości dolara amerykańskiego w
stosunku do waluty polskiej, który zwiększył dla Białorusinów atrakcyjność zakupów w
Polsce.
Przepisy określające minimalną łączną wartości zakupów, przy której podróżny może
żądać zwrotu podatku od towarów i usług ( Tax Free) mają istotne znaczenie dla wschodnich
województw Polski, rejonów o wiele słabiej rozwiniętych gospodarczo w stosunku do
pozostałej części kraju. Wysokość kwoty minimalnej w niektórych krajach Unii Europejskiej
jest niższa, od obwiązującej do 1 czerwca 2016 r. w Polsce.

Wprowadzone zmiany

negatywnie odbiły się na właścicielach polskich małych firm ściany wschodniej. Wydaje się
to, być sprzeczne z deklarowaną polityką rządu.
W związku z powyższym ponownie proszę o przeanalizowanie

skutków

obowiązywania rozporządzenia z 28.03.2016 r., pod kątem powrotu do poprzedniego
rozwiązania, a może i obniżenia minimalnej kwoty zakupów, od której turyści zagraniczni
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mogą odliczać VAT. Jest szansa, że takie posunięcie ministerstwa pomoże drobnym polskim
przedsiębiorcom, głównie handlującym wzdłuż wschodniej granicy państwa.
Warto przypomnieć, że przedstawiony przez Pana, plan rozwoju gospodarczego
Polski, zakłada udzielenie przez państwo polskie pomocy polskim przedsiębiorcom, to małe i
średnie przedsiębiorstwa mają być kołem zamachowym gospodarki. Sprawa którą ponownie
poruszam w interpelacji należy do spraw wpływających na kondycję i przetrwanie na rynku
małych i średnich polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodaarczą. W związku z tym zwracam się z ponowną prośbą o przeanalizowanie problemu
i podjęcie decyzji, która będzie korzystna dla drobnych, polskich przedsiębiorców.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:
Czy Pan Minister rozważy powrót do poprzedniej stawki 200 zł, przy której podróżny
może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, aby ułatwić funkcjonowanie małych i
średnich firm na obszarze Polski wschodniej?

Z poważaniem
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