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Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo Pana Ministra z dnia 8 października 2018 r. nr GMS-WP-173-264/18
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko do tego projektu.
Związek Rzemiosła Polskiego wspólnie z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług udzielił
poparcia postulatowi zgłoszonemu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w
sprawie całkowitego zniesienia opłaty targowej. Uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy
swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 19 marca 2018 r. skierowanym do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, uzasadniając je następująco:
Obecnie opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej, jak i od firm handlowych, bez względu na formę prawną
dokonujących sprzedaży na targowiskach; przy czym z opłaty wyłączono jedynie sprzedaż
dokonywaną w budynkach lub w ich częściach. Opłatę pobiera się niezależnie od tego, czy
sprzedaż odbywa się na targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę
zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym na terenie prywatnym.
Kupcy handlujący na targowiskach ponoszą dodatkowe koszty w postaci: czynszu najmu,
opłat za wywóz śmieci i ochronę targowiska, kosztów mediów, co w przypadku niewielkich
firm kupieckich stanowi niewspółmiernie duże obciążenie w stosunku do osiąganych
przychodów z działalności.
Znowelizowane przepisy sprzed dwóch lat wprowadziły możliwość wyboru przez gminy
poboru lub rezygnacji z opłaty targowej. Dbając o drobny handel i mając na uwadze
prospołeczną i proprzedsiębiorczą rolę targowisk niektóre samorządy gminne skorzystały z
tej możliwości i zrezygnowały z pobierania opłat targowych. Nie docierają do nas żadne
sygnały, żeby te decyzje miały znaczący wpływ na ubytki w dochodach samorządów.
Dodatkowo w przypadku całkowitego zniesienia tych opłat znikają koszty ich poboru, które
znacząco obniżały wpływy samorządów z tej opłaty.

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego opłata targowa uderza przede wszystkim w dwie
grupy podmiotów. Z jednej strony są to najdrobniejsi przedsiębiorcy-rolnicy, wytwórcy,
będący poprzez giełdy lub bezpośrednio dostawcami większości produktów rolnospożywczych i małe, najczęściej rodzinne firmy kupieckie oraz z drugiej strony społeczności
lokalne zaopatrujące się na targowiskach. Każdy dodatkowy koszt stanowi dla kupców
utrudnienie w skutecznym konkurowaniu ze sprzedażą prowadzoną przez markety, które z
powodu choćby skali działalności otrzymują od dostawców znaczne upusty. Wyższe koszty
przekładają się na ceny najbardziej podstawowych, głównie żywnościowych artykułów, które
nabywają najczęściej osoby niezamożne, dokonujące zakupów w bliskim sąsiedztwie
targowisk.
Zadaniem Państwa jest tworzenie, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji,
korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w tym
wyrównywania warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia
publicznoprawne. Mówił o tym art. 103 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
W ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje się, że Rzecznik ma
stać na straży praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. W wyrównywaniu
warunków funkcjonowania mikroprzedsiębiorców mieści się także potrzeba wyrównywania
szans najmniejszych przedsiębiorstw w starciu z podmiotami mającymi przewagę
organizacyjną oraz finansową.
Uważamy, że zniesienie opłaty targowej nie tylko poprawiłoby sytuację drobnych kupców,
ale także byłoby sygnałem, że Rząd podejmuje działania przyjazne dla lokalnego drobnego
handlu.
Podsumowując, Związek Rzemiosła Polskiego zdecydowanie wspiera postulat całkowitego
zniesienia opłaty targowej.

