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Szanowna Pani Minister,
Zwracam się do Pani z uwagami odnośnie projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.1)
oraz ustawy Ordynacja podatkowa. W imieniu członków Związku Sadowników
Rzeczpospolitej Polskiej wyrażam sprzeciw wobec proponowanych zmian i
planowanego podwyższenia z 5 % do 23 % stawki podatku od towarów i usług
(VAT) na napoje bezalkoholowe – niegazowane, w których udział masowy soku
owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20%
składu surowcowego.
Obecnie, ze względu na korzystną stawkę podatkową, producenci
przetworów owocowych podejmują starania, aby ich produkty zawierały 20%
lub więcej soku czy przecieru. Istnieje uzasadniona obawa, że gdy stawka VAT
zostanie podwyższona producenci zaczną ograniczać naturalne składniki na
rzecz sztucznych ulepszaczy.
Takie cięcie kosztów skutkować będzie wielką szkodą przede wszystkim
dla konsumentów. Przepisy prawa powinny być formułowane tak, aby wspierać
promocję zdrowego odżywiania, a nie działać odwrotnie.
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W konsekwencji zmniejszy się również zapotrzebowanie na owoce i
warzywa do produkcji soków co wpłynie niekorzystnie na cały polski sektor
rolniczy i tak już bardzo osłabiony rosyjskim embargiem.
Ponadto apelujemy również o utrzymanie zróżnicowanej stawki VAT na
owoce polskie i egzotyczne. Naszym zdaniem rodzime owoce powinny mieć
niższą stawkę VAT od importowanych, żeby były konkurencyjne dla
konsumentów. Niedopuszczalne jest żeby owoce krajowe były pod względem
podatku VAT traktowane tak samo jak zagraniczne. Powinniśmy promować
przede wszystkim polskich producentów i dla nich stosować ułatwienia.
Pragniemy również zwrócić uwagę, że dla nas sadowników obecny sezon
jest szczególnie trudny, mamy ogromne problemy z zagospodarowaniem swojej
produkcji, niektóre gospodarstwa są już na skraju bankructwa. Zmniejszenie
sprzedaży warzyw i owoców na przetwory może być przysłowiowym
,,gwoździem do trumny’’, ale takie działanie uderzy nie tylko w nas, odbije się
niekorzystnie na całym łańcuchu żywieniowym.
Zgodnie z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o utrzymanie
dotychczasowego poziomu podatku od towarów i usług VAT dla wszystkich
napojów powyżej 20% wsadu owocowego i/lub warzywnego tj. 5% VAT.
Z góry dziękując za akceptację naszego stanowiska pozostaję z
poważaniem.
Z poważaniem
Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP
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