609

2002

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Bogdan Rogoda
Katedra

Przedsiêbiorczoœci

i

Innowacji

Polskie regulacje prawne dotycz¹ce
cen w perspektywie przyst¹pienia
do Unii Europejskiej
1.

Wprowadzenie

Dzia³anie gospodarki polskiej w warunkach rynkowych nie oznacza dla przedsiêbiorstw pe³nej swobody kszta³towania cen. Równie¿ przyst¹pienie Polski do struktur
europejskich wspólnot gospodarczych, planowane na lata 2003–2004, nie przyniesie ca³kowitej liberalizacji w tym zakresie. Celem niniejszego artyku³u jest ustalenie przedmiotu regulacji cenowych stosowanych w Polsce oraz procedur wykorzystywanych w tym zakresie i porównanie ich z rozwi¹zaniami przyjêtymi w Unii
Europejskiej. Zidentyfikowane ró¿nice i podobieñstwa pozwol¹ okreœliæ spodziewane kierunki dzia³añ dostosowawczych wobec polskich uregulowañ prawnych
w tej dziedzinie.

2. Cele regulacji cenowych
Teoretycznie w gospodarce wolnorynkowej poziom cen wyznaczany jest w wyniku wzajemnego oddzia³ywania popytu i poda¿y i jest skutkiem swobodnych decyzji uczestników transakcji. W praktyce swoboda ta jest ograniczana przez organy
administracji pañstwowej lub – jak w wypadku Unii Europejskiej – zwi¹zków ponadpañstwowych. Ograniczenia te mog¹ wynikaæ z chêci ochrony pewnych uczestników rynku, których interesy mog¹ byæ zagro¿one, a oni sami nie dysponuj¹
w danych warunkach (w okreœlonej konfiguracji podmiotów dzia³aj¹cych na danym rynku) wystarczaj¹cymi œrodkami do obrony swojej pozycji. Normy prawne
dotycz¹ce cen mo¿na wiêc sklasyfikowaæ ze wzglêdu na podmioty, w interesie których zosta³y wprowadzone. W zwi¹zku z tym otrzymamy przepisy chroni¹ce: do-
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stawców, konkurentów, klientów, producentów krajowych, bud¿et pañstwa (zwi¹zku pañstw) lub bud¿ety jednostek publicznych.
Regulacje cenowe uwa¿ane s¹ czêsto za manipulowanie gospodark¹ i wy³¹czanie znacznych sektorów spod dzia³ania mechanizmów rynkowych 1. J. Szumilak
uwa¿a, ¿e ograniczanie konkurencji za pomoc¹ kontroli cen, zw³aszcza poprzez
ustalanie cen minimalnych, prowadzi do zmniejszania efektywnoœci gospodarowania. Mniej sprawne przedsiêbiorstwa mog¹ utrzymywaæ siê na rynku dziêki stosowaniu wy¿szych cen, a nie dziêki dzia³aniom marketingowym. Nie sprzyja to równie¿ efektywnej alokacji zasobów, niekiedy – jak w wypadku skupu p³odów rolnych
– powoduje powstawanie ³añcucha poœredników. Zdaniem J. Szumilaka, lepszym
rozwi¹zaniem chroni¹cym przed zbyt niskimi cenami s¹ podatki poœrednie, które
oddzielaj¹ cenê dla nabywcy od ceny dla dostawcy2.
Zdaniem P. Waniowskiego, regulacje wprowadzaj¹ zak³ócenia do gospodarki
rynkowej, gdy¿ cena minimalna powoduje powstanie nadwy¿ek, a cena maksymalna niedoboru, o ile ró¿nica miêdzy cen¹ maksymaln¹ a cen¹ równowagi nie jest
rekompensowana producentom za pomoc¹ dotacji 3.
Kontrola cen stosowana jest jednak czêsto ze wzglêdów socjalnych dla ochrony
ludnoœci przed nadmiernie wysokimi cenami oraz dla ochrony pewnych bran¿ przed
konkurencj¹, gdy¿ bankructwa spowodowa³yby negatywne skutki spo³eczne. Podatki poœrednie – poprzez zró¿nicowane stawki – powoduj¹ przedmiotowe zró¿nicowanie cen, mog¹ce mieæ jednak skutki dla okreœlonych grup odbiorców, np. odzie¿
dzieciêca jest obci¹¿ona ni¿sz¹ stawk¹ VAT, co zmniejsza ceny dla tych konsumentów. Skutkiem tego typu regulacji s¹ te¿ wp³ywy bud¿etowe.
Unormowania prawne w zakresie cen umo¿liwiaj¹ czêsto stosowanie mechanizmu recyrkulacji bud¿etowej. C³a i op³aty wyrównawcze wprowadzone dla ochrony pewnej bran¿y, np. rolnictwa, dostarczaj¹ œrodków, które nastêpnie s¹ przekazywane w formie subwencji podmiotom gospodarczym dzia³aj¹cym w danej bran¿y.
Pozwala to zapewniæ poprawê efektu ochronnego bez zwiêkszania powszechnych
obci¹¿eñ podatkowych.

3. Prawne regulacje dotycz¹ce cenotwórstwa w Polsce *
Normy prawne dotycz¹ce kszta³towania cen w Polsce mo¿na podzieliæ na trzy
rodzaje: przepisy uniwersalne, przepisy bran¿owe, regulacje poœrednie.
Przepisy uniwersalne. Stanowi je zespó³ ustaw i rozporz¹dzeñ, które odnosz¹ siê
bezpoœrednio do kszta³towania cen przez podmioty gospodarcze, bez wzglêdu na ich
1

Por. I. Ryniewicz, Strefa rêcznego sterowania, „Gazeta Bankowa” 1996, nr 37.

J. Szumilak, Polityka cen przedsiêbiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej [w:] Kierunki rozwoju zarz¹dzania marketingowego w Polsce, pod red. J. Altkorna, AE w Krakowie, Kraków 1999.
2

3
P. Waniowski, Regulacje prawne a procesy stanowienia cen w przedsiêbiorstwie, Prace Naukowe
AE we Wroc³awiu, Wroc³aw 1999, nr 844.
*

Stan prawny na 31 III 2001 r.
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formê prawn¹ i przedmiot dzia³alnoœci. Podstawowym aktem prawnym o charakterze uniwersalnym jest Ustawa o cenach z 26 II 1982 r. z póŸniejszymi zmianami4.
Ustawa ta wprowadza trzy kategorie cen: urzêdowe, regulowane i umowne. Zarówno ceny urzêdowe, jak i regulowane maj¹ charakter stawek maksymalnych.
Ceny urzêdowe wyznaczane s¹ na dobra konsumpcyjne maj¹ce podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania ludnoœci, na œrodki produkcji i us³ugi maj¹ce podstawowe znaczenie dla kosztów wytwarzania oraz na podstawowe produkty rolne. Intencj¹ stosowania cen urzêdowych jest ograniczanie wzrostu cen, a tym samym inflacji. Ceny te maj¹ postaæ konkretnych stawek ustalanych przez ministra finansów
w porozumieniu z ministrem gospodarki. Lista towarów i us³ug objêtych cenami
urzêdowymi jest ustanawiana rozporz¹dzeniem Rady Ministrów. Od 1 I 1999 r.
cenami urzêdowymi objête s¹: gaz przewodowy, leki, œwiadczenia publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, œwiadczenia na rzecz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (np. oddawanie krwi) oraz spirytus luksusowy. Ponadto minister transportu
i gospodarki morskiej mo¿e ustalaæ ceny urzêdowe za us³ugi przewozowe. Ceny te s¹
wyznaczane w pasa¿erskiej komunikacji kolejowej i autobusowej. Rady gmin ustalaj¹ ceny urzêdowe na us³ugi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, mog¹ te¿
wprowadzaæ takie ceny na us³ugi œwiadczone przez taksówkarzy.
Ceny regulowane s¹ samodzielnie ustalane przez podmioty gospodarcze, lecz
na podstawie zasad okreœlanych przez odpowiednie organy administracji pañstwowej. Lista towarów i us³ug objêtych cenami regulowanymi zosta³a ostatni raz uchwalona przez Radê Ministrów w 1986 r.5 Obowi¹zywanie tej listy zosta³o przed³u¿one
do 31 III 1988 r.6 Nastêpnie w maju 1988 r. znowelizowano ustawê o cenach wprowadzaj¹c zapis, ¿e minister finansów mo¿e, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, okreœliæ towary i us³ugi, na które bêd¹ obowi¹zywaæ ceny regulowane 7.
Kolejni ministrowie nie korzystali jednak z tych uprawnieñ. Obecnie postaæ cen
regulowanych maj¹ ceny energii cieplnej i elektrycznej, po wykreœleniu ich z wykazu cen urzêdowych, jakie nast¹pi³o w grudniu 1998 r.8 Choæ taryfy paliw gazowych,
energii cieplnej i elektrycznej s¹ formalnie wy³¹czone spod dzia³ania ustawy o cenach, mo¿na je zaliczyæ do cen regulowanych, gdy¿ intencj¹ ustawodawcy by³a ochrona klientów przed nadmiernie wygórowanymi cenami wynikaj¹cymi z dzia³ania
przedsiêbiorstw energetycznych w warunkach braku konkurencji9. Taryfy te s¹ usta4
Podstawowe akty prawne dotycz¹ce kosztorysowania robót budowlanych, WACETOB, Warszawa
1996, s. 3 – tekst jednolity.
5
Uchwa³a nr 206 Rady Ministrów z 24 XII 1986 r. w sprawie ustalenia wykazu towarów i us³ug, na
które ustala siê ceny regulowane, MP 1986, nr 34, poz. 265.
6
Uchwa³a nr 197 Rady Ministrów z 23 XII 1987 r. w sprawie przed³u¿enia mocy obowi¹zuj¹cej
uchwa³y w sprawie okreœlenia wykazu towarów i us³ug, na które ustala siê ceny regulowane, MP 1987,
nr 37, poz. 311.
7

Ustawa z dnia 26 V 1988 r. o zmianie ustawy o cenach, Dz.U. nr 16, poz. 112.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 15 XII 1998 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia wykazu towarów i us³ug, na które ustala siê ceny urzêdowe, Dz.U. nr 160, poz. 1068.
8

9

Ustawa z 10 IV 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348.
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lane przez ciep³ownie i elektrownie, lecz na podstawie œcis³ych regu³ wyznaczonych w rozporz¹dzeniach ministra gospodarki z paŸdziernika 1998 r. podlegaj¹ te¿
zatwierdzeniu przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.
Ceny umowne ustalane s¹ w drodze uzgodnienia przez strony zawieraj¹ce
umowê, przy czym dla cen nie podlegaj¹cych negocjacjom umowa ma charakter
adhezyjny. W wypadku cen umownych sprzedaj¹cy posiadaj¹ swobodê decyzji cenowych, jest ona jednak ograniczana nie tylko wzglêdami rynkowymi. Konsumenci
s¹ chronieni przed wyznaczaniem zbyt wysokich cen. Minister finansów okreœla
zasady kwalifikowania ceny jako ra¿¹co wysokiej oraz okres obowi¹zywania ceny
obni¿onej. O uznaniu ceny za ra¿¹co wysok¹ decyduje izba skarbowa w³aœciwa dla
danego przedsiêbiorstwa. Cenê uznaje siê za ra¿¹co wysok¹, gdy jest wy¿sza o 25%
od ceny takiego samego towaru lub o 20% od ceny takiej samej us³ugi, w wypadku
zaœ towaru podobnego wy¿sza o 40% i us³ugi podobnej o 35%.
Towarem podobnym jest towar o takim samym przeznaczeniu i podobnej wartoœci u¿ytkowej, lecz ró¿ni¹cy siê poziomem technicznym lub wzornictwem. Rozporz¹dzenie to chroni te¿ przed dyskryminowaniem nabywców przez stosowanie ró¿nych
cen nie wynikaj¹cych ze zró¿nicowanych kosztów lub podatków. Towary i us³ugi te
same mog¹ siê ró¿niæ cen¹ nie wiêcej ni¿ o 10%, a podobne najwy¿ej o 15%.
Organy administracji pañstwowej maj¹ te¿ inne uprawnienia w zakresie kontroli cen. Rada Ministrów mo¿e zamroziæ ceny na okres do 3 miesiêcy oraz wprowadziæ okresowy zakaz podwy¿szania cen na okreœlone grupy towarów. Minister
finansów, w porozumieniu z ministrem gospodarki, mo¿e:
– wprowadziæ okresowe, maksymalne wskaŸniki wzrostu cen regulowanych
i umownych,
– wprowadziæ obowi¹zek informowania przez przedsiêbiorstwo w³aœciwej izby
skarbowej o zamiarze podwy¿szenia ceny umownej i regulowanej,
– wprowadziæ obowi¹zek informowania przez przedsiêbiorstwo w³aœciwej izby
skarbowej o zmianie ceny umownej i regulowanej,
– okreœliæ zasady stosowania cen skupu, zbytu, hurtowych i detalicznych.
Minister spraw wewnêtrznych i administracji, w porozumieniu z ministrem
gospodarki, mo¿e wprowadziæ okresowe, maksymalne wskaŸniki cen umownych
i regulowanych na roboty budowlane.
Od wrzeœnia 1998 r. minister finansów wprowadzi³ obowi¹zek informowania
izb skarbowych o zamiarze podwy¿szenia ceny umownej na niektóre wyroby i substancje farmaceutyczne oraz nawozy sztuczne 10 . Ponadto wyodrêbniono grupê
przedsiêbiorstw zobowi¹zanych do sk³adania wspomnianych informacji w odniesieniu do pewnych produktów.
Innym aktem prawnym maj¹cym wp³yw na stanowienie cen jest Ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych,

10
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 7 IX 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowi¹zku informowania przez jednostkê gospodarcz¹ izb skarbowych o zamiarze podwy¿szenia ceny umownej, Dz.U. nr
124, poz. 815.
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obowi¹zuj¹ca od 1 I 1998 r.11 Ma ona na celu ochronê polskiego przemys³u przed
szkod¹ powsta³¹ z importu do Polski po zani¿onych, dumpingowych cenach. Szkoda mo¿e te¿ polegaæ na utrudnianiu powstania krajowego przemys³u danej bran¿y.
Cena uwa¿ana jest za dumpingow¹, je¿eli cena eksportowa jest ni¿sza od normalnej
wartoœci towaru, ustalanej na podstawie cen p³aconych w zwyk³ym obrocie handlowym w kraju eksportera. Ustawa daje mo¿liwoœæ reagowania równie¿ w sytuacji, gdy
z zagranicznym eksporterem wspó³pracuje na zasadzie zmowy polski importer. Bada
siê wtedy cenê odsprzeda¿y pierwszemu niezale¿nemu nabywcy lub stosuje cenê
konstruowan¹. W wypadku wykrycia dumpingu, minister gospodarki wprowadza
tymczasowe c³o antydumpingowe, a po zakoñczeniu postêpowania ostateczne c³o
antydumpingowe dla danego towaru i podmiotu eksportuj¹cego.
Do stanowienia cen odnosi siê te¿ Ustawa z dnia 15 XII 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów12. Ustawa zakazuje zawierania przez przedsiêbiorstwa
porozumieñ, których celem lub skutkiem jest naruszenie konkurencji poprzez m.in.:
– ustalanie, bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub
sprzeda¿y towarów,
– uzgadnianie przez przedsiêbiorców przystêpuj¹cych do przetargu warunków
sk³adanych ofert, w szczególnoœci dotycz¹cych zakresu prac lub ceny,
– ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postêpu technicznego,
– podzia³ rynków zbytu lub zakupu.
Zabronione jest te¿ nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej polegaj¹ce na bezpoœrednim lub poœrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo ra¿¹co niskich, odleg³ych terminów p³atnoœci lub innych warunków
zakupu albo sprzeda¿y towarów.
W odniesieniu do dzia³añ pañstwowych podejmowanych wobec rynku ujawniaj¹ siê dwa g³ówne kierunki. Jeden polega na ochronie konkurencji poprzez przeciwdzia³anie monopolom, drugi zaœ chroni przedsiêbiorstwa ograniczaj¹c nadmiern¹
konkurencjê13. Przejawem tej drugiej tendencji jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji14. Odniesienie do cen mo¿e mieæ w³aœciwie jeden tylko paragraf
tej ustawy. Art. 15 ust. 3 zabrania „rzeczowo nieuzasadnionego, zró¿nicowanego
traktowania niektórych klientów”. Nielegalna dzia³alnoœæ w tym wzglêdzie mo¿e
polegaæ na obni¿aniu cen dla grupy klientów, która stanowi rynek docelowy konkurenta. Nieuczciwoœæ polega na tym, ¿e w³asnych klientów firma traktuje gorzej,
a ponadto po przechwyceniu rynku bêdzie prawdopodobnie wprowadza³a podwy¿ki cen. Dzia³ania te nie s¹ jednak zagro¿one odpowiedzialnoœci¹ karn¹.
11
Ustawa z 11 XII 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach
dumpingowych, Dz.U. nr 157, poz. 1028.
12
Ustawa z 15 XII 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2000, nr 122,
poz. 1319.
13
C. Kosikowski, T. £omnicki, Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
14
Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz. 211, Dz.U.
1996, nr 106, poz. 496.
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Istotna dla kszta³towania cen przez firmy sektora MSP jest te¿ Ustawa o zamówieniach publicznych obowi¹zuj¹ca od pocz¹tku 1995 r.15 Celem wprowadzenia
ustawy by³o16:
– zdobycie zaufania obywateli do organów administracji poprzez przekonanie
ich, ¿e pieni¹dze publiczne wydawane s¹ uczciwie i efektywnie,
– wspieranie uczciwej konkurencji poprzez obiektywne procedury i eliminowanie korupcji,
– poprawê ekonomicznoœci wydatków publicznych.
Szczególnie ostatni cel wi¹¿e siê z cenami, gdy¿ procedury zamówieñ publicznych, zw³aszcza podstawowa, jak¹ jest przetarg nieograniczony, maj¹ dawaæ zamawiaj¹cym, czyli podmiotom dysponuj¹cym œrodkami publicznymi, korzystn¹ pozycjê wobec dostawców. Sytuacja wyboru ofert sprzyja konkurowaniu cenowemu
i przynosi oszczêdnoœci zamawiaj¹cemu. Choæ ustawa nie daje bezpoœrednich zaleceñ dla kszta³towania cen przez dostawców, to wskazuje cenê jako g³ówny czynnik wyboru ofert tej samej jakoœci oraz istotny sk³adnik porównania ró¿nych ofert,
spe³niaj¹cych jednak warunki zamówienia. Udzia³ ceny w kryteriach wyboru wyra¿any jest procentowo i jest tym wy¿szy, im bardziej standardowe s¹ zamówione
wyroby lub us³ugi. Poniewa¿ oferty nie mo¿na poprawiæ, a przed rozstrzygniêciem
przetargu oferty konkurentów s¹ tajne, wywiera to presjê na przedsiêbiorstwa
w kierunku obni¿ania ceny.
Doœæ specyficznym aktem prawnym dotycz¹cym cen jest rozporz¹dzenie o oszacowaniu cen w transakcjach miêdzy podmiotami powi¹zanymi, czyli takimi, miêdzy którymi wystêpuj¹ zwi¹zki o charakterze kapita³owym, a szerzej rzecz ujmuj¹c
– w³aœcicielskim17. Rozporz¹dzenie to w zasadzie nie ogranicza swobody kszta³towania cen transferowych, lecz wprowadza groŸbê zast¹pienia ich wielkoœciami rynkowymi przy badaniu zysków tych przedsiêbiorstw. Poniewa¿ ceny transferowe maj¹
charakter wewnêtrzny, wiêc regulacja dotyczy w³aœciwie dochodu przedsiêbiorstw,
a nie poziomu stosowanych przez nie cen w obrotach wewnêtrznych. Intencj¹ wprowadzenia tej regulacji by³a ochrona wp³ywów bud¿etowych przed zani¿aniem zysku i podatku dochodowego w drodze manipulowania cenami transferowymi.
Przepisy bran¿owe. W odniesieniu do wielu produktów i us³ug funkcjonuj¹ oddzielne przepisy – które nazwiemy bran¿owymi – reguluj¹ce zasady ustalania cen
na tych rynkach. Kontrola cen obejmuje takie bran¿e, jak: budownictwo, rolnictwo, energetyka, górnictwo, mieszkalnictwo.
W zakresie budownictwa obowi¹zuj¹ powszechne zasady sporz¹dzania kosztorysów i ustalania ceny kosztorysowej18. Zasady te stosuje siê w obrocie krajowym,
15

Ustawa o zamówieniach publicznych z 10 VI 1994 r., Dz.U. nr 76, poz. 344.

A. Niedziela, Zamówienia publiczne, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa–Zielona Góra
1995, s. 12–13.
16

17
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 10 X 1997 r. w sprawie sposobu i trybu okreœlania
dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników, Dz.U. nr 128, poz. 833.
18
Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych z 15 VII 1996 r., MP nr 48, poz. 461.
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przy sporz¹dzaniu kosztorysów: inwestorskich, ofertowych, dodatkowych i powykonawczych. Rozporz¹dzenie okreœla jednak tylko metodê obliczania cen jednostkowych oraz ³¹cznej ceny kosztorysowej z wykorzystaniem podejœcia kosztowego.
Œciœlejsze regu³y obowi¹zuj¹ przy sporz¹dzaniu kosztorysu inwestorskiego
w wypadku zamówieñ publicznych. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji okreœla formu³y kalkulacyjne dla ustalenia wartoœci robót
metod¹ uproszczon¹ i szczegó³ow¹, formu³y do okreœlenia kosztów poœrednich
i zysku19. WskaŸniki kosztów poœrednich ustalone rozporz¹dzeniem kszta³tuj¹ siê
dla poszczególnych robót w przedziale 30–80%. Narzut zysku wynosi 5%. Ustalono
te¿ na potrzeby sporz¹dzania kosztorysów inwestorskich: normy nak³adów rzeczowych przy stosowaniu metody szczegó³owej, ceny jednostkowe robót budowlanych
przy stosowaniu metody uproszczonej oraz ceny czynników produkcji wykorzystywane przy metodzie szczegó³owej20. Inwestor nie ma wiêc zbyt wielkiej swobody
przy wyznaczaniu ceny stanowi¹cej punkt odniesienia dla oferentów, lecz
w zamian procedura ustalania ceny jest jednoznaczna i wzglêdnie prosta, a przy
tym oparta na kosztach, które jako wielkoœæ historyczna mog¹ byæ weryfikowane
przez przystêpuj¹cych do przetargu.
W rolnictwie kontrola cen ma na celu przede wszystkim ochronê krajowych
producentów ¿ywnoœci, co realizowane jest na dwa sposoby:
– poprzez zapobieganie zbyt niskim (dumpingowym) cenom importowym,
– poprzez ustalanie minimalnych cen skupu na rynku wewnêtrznym.
Pierwszy z celów realizowany jest poprzez nak³adanie dodatkowych op³at celnych na niektóre towary rolne21. Dodatkowe c³o jest nak³adane, gdy zajdzie jedna
z poni¿szych okolicznoœci:
– import przekroczy wielkoœæ progow¹ dla danego roku, czyli iloœæ towaru,
poni¿ej której op³at siê nie nak³ada,
– jednostkowa cena importowa jest ni¿sza od ceny progu, czyli najni¿szej dopuszczalnej ceny, poni¿ej której mo¿e byæ na³o¿ona op³ata.
Op³aty celnej dodatkowej nie nak³ada siê, gdy cena importowa jest ni¿sza od
ceny progu nie wiêcej ni¿ 10%. Przy wiêkszej ró¿nicy op³ata jest nak³adana, lecz
nie rekompensuje ona w pe³ni obni¿ki ceny.
Zapewnienie minimalnych cen skupu odbywa siê dziêki prowadzeniu przez
Agencjê Rynku Rolnego interwencyjnego skupu produktów rolnych 22. Skup taki
powierza Agencji Rada Ministrów przeznaczaj¹c nañ odpowiednie œrodki bud¿e19
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego z 26 II 1999 r., Dz.U. nr 26, poz. 239.
20
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie okreœlenia kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego z 26 II 1999 r., Dz.U. nr 26, poz. 240.
21
Ustawa o zasadach, warunkach i trybie nak³adania op³at celnych dodatkowych na niektóre
towary rolne przywo¿one z zagranicy z dnia 28 VI 1995 r., Dz.U. 1995, nr 98, poz. 485 i 1999, nr 45, poz.
435.
22

Ustawa z dnia 7 VI 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, Dz.U. 1997, nr 142, poz. 951.
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towe. Cena skupu ustalana przez Agencjê dotyczy tylko przedsiêbiorstw odsprzedaj¹cych produkty Agencji (cenê skupu i odsprzeda¿y okreœla uchwa³a Rady Ministrów), jednak istnienie takiej ceny stwarza alternatywê rolnikom i podnosi poziom cen na rynku. W 1999 r. przeprowadzono skup interwencyjny ¿yta, pszenicy
i miêsa wieprzowego. Minimalna cena zbytu obowi¹zuje te¿ w odniesieniu do cukru i buraków cukrowych23.
Prawo energetyczne wprowadza kontrolê cen w zakresie energii elektrycznej,
paliw gazowych, ciep³a i wêgla brunatnego24. Taryfy te wy³¹czone s¹ spod dzia³ania
ustawy o cenach, lecz pod wzglêdem funkcjonalnym maj¹ charakter cen regulowanych. Œwiadczy o tym fakt, ¿e minister gospodarki okreœla w drodze rozporz¹dzenia zasady kszta³towania tych cen. Zasady te maj¹ na celu m.in. ochronê odbiorców przed nadmiernym poziomem cen. Podstawê kalkulacji taryf w energetyce
stanowi¹ koszty, a stopa zysku nie mo¿e przekraczaæ 10%. Ponadto taryfy podlegaj¹ zatwierdzeniu przez prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, a przedsiêbiorstwa energetyczne musz¹ prowadziæ ksiêgowoœæ umo¿liwiaj¹c¹ podzia³ kosztów
w odniesieniu do poszczególnych taryf. Taryfy dla odrêbnych grup odbiorców mog¹
byæ ró¿nicowane tylko ze wzglêdu na ró¿nice w poziomie uzasadnionych kosztów
realizacji œwiadczenia.
W wypadku wêgla kamiennego uznano, ¿e kopalnie dzia³aj¹ na konkurencyjnym rynku i nie ma potrzeby stosowaæ kontroli dla ochrony nabywców, tak wiêc na
wêgiel ten obowi¹zuj¹ ceny umowne.
W stosunku do magnetowidów, magnetofonów oraz czystych noœników magnetycznych wprowadzono dodatkowe op³aty w wysokoœci 3% ceny sprzeda¿y netto25.
Kserokopiarki obci¹¿one s¹ op³at¹ w wysokoœci 1% ceny netto. Op³aty ponoszone
s¹ przez producentów i importerów na rzecz organizacji zbiorowego zarz¹dzania
prawami autorskimi.
W zakresie mieszkalnictwa istnieje kategoria czynszów regulowanych, obowi¹zuj¹cych w odniesieniu do zasobów mieszkalnych nale¿¹cych do gminy, Skarbu
Pañstwa lub pañstwowych osób prawnych26. W lokalach tych roczny czynsz nie mo¿e
przekroczyæ 3% wartoœci odtworzeniowej lokalu. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej ustala rada gminy. W lokalach prywatnych najem realizowany na podstawie decyzji administracyjnej do koñca 2004 r. jest równie¿ objêty czynszem re-

23
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 VII 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów
cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym, Dz.U. nr 62, poz. 725, Ustawa z dnia 26 VIII
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta³ceniach w³asnoœciowych w rynku cukrowniczym, Dz.U. nr
98, poz. 473 z póŸn. zm.
24

Ustawa z dnia 10 IV 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348.

Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 XII 1995 r. w sprawie wysokoœci, szczegó³owych zasad pobierania i odprowadzania op³at od czystych noœników i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do utrwalania utworów dla w³asnego u¿ytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarz¹dzania w³aœciwych do ich pobierania, Dz.U. 1996, nr 1, poz. 5.
25

26
Ustawa z dnia 2 VII 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Dz.U.
1998, nr 120, poz. 787.
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gulowanym. W spó³dzielniach mieszkaniowych natomiast czynsz nie jest co prawda regulowany, lecz nie jest te¿ wolny, gdy¿ mo¿e byæ ustalony na poziomie zapewniaj¹cym spó³dzielni zwrot kosztów eksploatacji i remontów, nie uwzglêdnia wiêc
zysku. W pozosta³ych wypadkach czynsz jest wolny i umo¿liwia przedsiêbiorcom
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w formie wynajmowania mieszkañ.
Regulacje poœrednie. Przepisy prawne wywieraj¹ce poœredni wp³yw na cenê maj¹
postaæ podatków poœrednich: podatku od towarów i us³ug (VAT), akcyzy i c³a.
Przepisy te nie zmniejszaj¹ swobody kszta³towania cen, lecz powoduj¹ ich podwy¿szenie. Zapewniaj¹c wp³ywy podatkowe pañstwu, zapobiegaj¹ jednoczeœnie zbyt
niskim cenom, ³agodz¹c warunki konkurencyjne dla niektórych przedsiêbiorstw.
Podatek VAT jest podatkiem od wartoœci dodanej na danym etapie obrotu.
Stawki podatku wynosz¹: 22% – stawka podstawowa, 7% – stawka obni¿ona, 3% –
stawka na towary rolne oraz 0% – stawka preferencyjna przy eksporcie, przejœciowo stosowana dla kilku szczególnych produktów 27. Stawki VAT maj¹ charakter
przedmiotowy i s¹ doliczane do ceny sprzeda¿y tworz¹c tzw. VAT nale¿ny. P³atnicy VAT mog¹ jednak odliczyæ od kwoty nale¿nej kwotê tzw. naliczon¹, czyli zawart¹ w cenie zap³aconej innemu p³atnikowi VAT. St¹d te¿ p³atnicy odprowadzaj¹
tylko ró¿nicê w kwotach stanowi¹c¹ opodatkowanie uzyskanej przez nich mar¿y,
natomiast pe³na kwota podatku VAT obliczona jako iloczyn ceny detalicznej i stawki
podatku obci¹¿a ostatecznego konsumenta. Niektóre towary i us³ugi, jak równie¿
niektóre przedsiêbiorstwa, podmiotowo mog¹ byæ zwolnione z p³acenia podatku
VAT. Jest to korzystne zw³aszcza dla detalistów, gdy¿ pozwala im stosowaæ ni¿sze
ceny i stawia w korzystniejszej sytuacji ni¿ konkurentów p³ac¹cych, którzy musz¹
doliczaæ podatek do ceny lub zmniejszaæ w³asn¹ mar¿ê28. Najlepszym rozwi¹zaniem jest jednak posiadanie stawki 0%, co pozwala odliczaæ VAT zawarty w zakupach, a nie podnosi ceny sprzeda¿y. Takie preferencje stworzono eksporterom.
Odmienny sposób rozliczeñ obowi¹zuje w wypadku tzw. rolników rycza³towych,
którzy zwolnieni s¹ z podatku VAT, lecz zakup od nich daje nabywcy prawo do
odpisania 3% podatku naliczonego 29.
Od 2 IX 1999 r. obywatele zagraniczni dokonuj¹cy zakupu w Polsce mog¹ przy
wywozie towaru za granicê otrzymaæ zwrot zap³aconego podatku VAT. Zmniejsza
to p³acon¹ przez nich efektywnie cenê i powinno wp³ywaæ na wzrost popytu ze
strony tej grupy klientów.
Podstawê opodatkowania podatkiem akcyzowym stanowi obrót wyrobami akcyzowymi, do których zalicza siê m.in. samochody osobowe, paliwa p³ynne, karty
i inne przybory do gier hazardowych, jachty, broñ myœliwsk¹ i gazow¹, kosmetyki,
futra, alkohole, tytoñ i sól, czyli produkty luksusowe oraz posiadaj¹ce zapewniony
27
Ustawa z dnia 8 I 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11,
poz. 50.
28
Por. B. Rogoda, Podatek od towarów i us³ug a konkurencyjnoœæ firmy, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiêbiorstwa” 1995, nr 4.
29
Ustawa z dnia 20 VII 2000 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o op³acie skarbowej, Dz.U. nr 68, poz. 805.
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Tabela 1. Prawne regulacje cenowe w Polsce

Przepis prawny

Cel

Wartość ceny
ograniczona
przepisem

Sposób egzekwowania

Ustawa o cenach

Ochrona nabywców

Górna

Ceny maksymalne
Zasady kształtowania cen
Zamrożenie cen

Ustawa antydumpingowa

Ochrona krajowych
producentów

Dolna

Cło antydumpingowe

Ustawa antymonopolowa

Ochrona konkuren- Dolna
tów
Ochrona dostawców

Unieważnienie umowy
Obniżenie lub podwyższenie
ceny
Zwrot kwoty nienależnej i dodatkowej
Kara finansowa

Ochrona nabywców

Górna

Ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

Ochrona
konkurentów

Dolna

Zaniechanie działania
Naprawienie szkody

Ustawa o zamówieniach
publicznych

Ochrona budżetu
państwa

Górna

Odrzucenie oferty
Unieważnienie przetargu

Rozporządzenie o szacowaniu cen transakcyjnych

Ochrona budżetu
państwa

Dolna
Górna

Zastosowanie ceny
szacunkowej

Rozporządzenie w sprawie
kosztorysu inwestorskiego

Ochrona budżetów
publicznych

Górna

–

Ustawa o cłach dodatkowych
na towary rolne przywożone
z zagranicy

Ochrona
producentów
krajowych

Dolna

Nałożenie cła dodatkowego

Rozporządzenie w sprawie
minimalnej ceny zbytu cukru

Ochrona dostawców Dolna

Opłata sankcyjna

Prawo energetyczne

Ochrona nabywców

Górna

Kara pieniężna

Ustawa o najmie lokali
mieszkalnych

Ochrona nabywców

Górna

Czynsz regulowany

Podatek VAT, akcyza, cło

Wpływy budżetu
państwa

Dolnaa

Odpowiedzialność karna

podatki i op³aty poœrednie nie wprowadzaj¹ formalnie dolnego ograniczenia ceny, lecz poprzez opodatkowanie faktycznie podnosz¹ jej minimaln¹ wysokoœæ

a

Źród³o: opracowanie w³asne.
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zbyt, gwarantuj¹cy sta³e wp³ywy podatkowe dla pañstwa30. Stawki akcyzy mog¹ byæ
okreœlone procentowo w stosunku do ceny towaru, kwotowo na jednostkê wyrobu
lub w formie ró¿nicy cen. Podatek ten odprowadzany jest przez producenta lub
importera towaru akcyzowego.
C³o definiowane jest jako op³ata, podatek lub danina nak³adana przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju31. C³o stosuje siê jako Ÿród³o wp³ywów bud¿etowych pañstwa oraz mechanizm ochrony producentów krajowych przed
tañszym importem. Obecnie w Polsce c³o ustalane jest tylko w odniesieniu do towarów importowanych32. Stosowane stawki taryfy celnej wynosz¹ 5–45% w 9 poziomach. C³o doliczane jest do wartoœci celnej towaru, czyli jego ceny transakcyjnej
lub wartoœci ustalonej metod¹ zastêpcz¹, gdy cena fakturowa jest niewiarygodna.
Op³ata celna wnoszona jest przez importera. Pewne towary mog¹ byæ objête zarówno c³em, jak i akcyz¹ czy podatkiem VAT. Podsumowanie regulacji cenowych
obowi¹zuj¹cych w Polsce przedstawiono w tabeli 1.
Od 1988 r. wyraŸnie daje siê zauwa¿yæ ograniczanie w Polsce kontroli cen.
Z listy cen urzêdowych zosta³y skreœlone m.in. tak wa¿ne produkty, jak paliwa,
energia cieplna i elektryczna.
Administracja pañstwowa doœæ rzadko korzysta z uprawnieñ do kontroli cen
umownych. Ceny te zamro¿ono na kilka miesiêcy w 1993 r. w zwi¹zku z wprowadzeniem podatku od towarów i us³ug, w 1995 i 1996 obowi¹zywa³ zakaz podwy¿szania
cen umownych energii cieplnej33. Czêœciej ustalane s¹ ceny minimalne produktów
rolnych, zw³aszcza zbo¿a, ¿ywca i mleka, co jest zwi¹zane z ochron¹ poziomu ¿ycia
rodzin rolniczych.

4. Przepisy wp³ywaj¹ce na ceny w krajach Unii Europejskiej
Normy prawne funkcjonuj¹ce w odniesieniu do cen w Unii Europejskiej maj¹
Ÿród³o zarówno w przepisach wydanych przez organy Unii, jak i w regulacjach
wprowadzonych przez poszczególne kraje cz³onkowskie. Regulacje ogólnounijne
równie¿ mo¿na podzieliæ na ogólne i bran¿owe. Do ogólnych, a wiêc obowi¹zuj¹cych wszelkiego rodzaju przedsiêbiorstwa, mo¿na zaliczyæ przepisy: atydumpingowe, antykartelowe, antymonopolowe, celne.
Przepisy antydumpingowe Unii Europejskiej zawarte s¹ w Rozporz¹dzeniu
Rady nr 384/96, obowi¹zuj¹cym od 1 I 1995 r.34 Dotycz¹ one sprowadzania na wspólny rynek produktów o cenach dumpingowych, wymierzone s¹ wiêc w producentów
Ustawa z dnia 8 I 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11,
poz. 50.
30

31

M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1996, s. 77.

32

A. Go³oœ, A. Wantuch, Nowy kodeks celny, Difin, Warszawa 1997, s. 33.

33

Dz.U. 1993, nr 52, poz. 242, Dz.U. 1995, nr 44, poz. 227.

C. Stevenson, J. Grayston, Postêpowania antydumpingowe w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997, s. 23.
34
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spoza Unii oraz, w pewnym stopniu, w ich unijnych kontrahentów, zapewniaj¹cych
sobie w ten sposób tañsze dostawy i wiêksze zyski.
Postêpowanie antydumpingowe prowadzi Komisja Europejska, z urzêdu lub
na podstawie skargi z³o¿onej przez przedstawicieli przemys³u zagro¿onego dumpingiem. Aby Komisja zastosowa³a sankcje wobec eksportera, musz¹ byæ spe³nione cztery warunki:
– wyst¹pienie dumpingu, czyli sprzeda¿y eksportowej do Unii po cenie ni¿szej
ni¿ cena porównywalnego produktu na rynku krajowym,
– poniesienie przez przemys³ UE rzeczywistej szkody,
– wystêpowanie zwi¹zku miêdzy szkod¹ a importem po cenach dumpingowych,
– zgodnoœæ postêpowania antydumpingowego z interesem wspólnoty.
Po stwierdzeniu, ¿e zachodz¹ powy¿sze warunki, Komisja nak³ada na produkt
c³o tymczasowe na 6 lub 9 miesiêcy, a nastêpnie c³o ostateczne na 5 lat. W wypadku krajów, które Unia uznaje za posiadaj¹ce handel pañstwowy, c³a obowi¹zuj¹
wszystkich producentów z danego kraju, a w wypadku krajów o gospodarce rynkowej c³o obowi¹zuje danego eksportera.
C³o nak³adane jest w wysokoœci, która pozwala zlikwidowaæ szkodê. Zgodnie
z zasad¹ mniejszego c³a nak³adane jest ono na podstawie mar¿y dumpingu lub
mar¿y szkody. Sposób obliczania tych wielkoœci przedstawiono w tabeli 2. W tym
wypadku c³o zostanie ustanowione na poziomie 17,8%, gdy¿ mar¿a szkody jest
ni¿sza od mar¿y dumpingu. Ostateczna cena = 106 (po ocleniu) nie zlikwiduje
dumpingu (jest ni¿sza ni¿ 115), lecz pozwoli efektywnie konkurowaæ producentom
unijnym.
Tabela 2. Obliczanie mar¿y dumpingu i mar¿y szkody
Oznaczenie

Wielkość

Wartość (w USD)

A

Cena w eksporcie (ex factory)

90

B

Wartość normalna (cena w kraju)

115

C

Cena CIF (cena towaru eksportowanego na granicy Unii)

98

D

Marża dumpingu ((B – A)/C)

E

Koszty producenta unijnego

F

Zysk przy średniej stopie zysku w danym sektorze (np. 6%)

G

Cena wymagana do susunięcia szkody (E + E × F)

H

Marża szkody ((G – A)/A)

25,5%
100
6
106
17,8%

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie C. Stevenson, J. Grayston, op. cit., s. 66.

C³a nie s¹ jedynym instrumentem s³u¿¹cym do zapobiegania dumpingowi.
Zanim Komisja na³o¿y c³o ostateczne, eksporter mo¿e podj¹æ zobowi¹zanie ceno-
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we, a wiêc zadeklarowaæ cenê minimaln¹, poni¿ej której nie bêdzie sprzedawa³.
Zobowi¹zanie jest korzystniejsze dla eksportera od c³a, gdy¿ jeœli nabywca zaakceptuje wy¿sz¹ cenê, nadwy¿ka trafi do producenta. C³o natomiast (p³acone przez
importera) trafia do bud¿etu Unii 35.
Unijne prawo antydumpingowe przeciwdzia³a te¿ praktykom wch³aniania c³a.
W powy¿szym przyk³adzie eksporter mo¿e obni¿yæ cenê z 90 do 76,4 USD, aby po
obci¹¿eniu jej c³em w wysokoœci 17,8% importer efektywnie zap³aci³ 90 USD, zamiast 106. W takim wypadku Komisja mo¿e powtórzyæ postêpowanie i podwy¿szyæ
c³o, a¿ do wyeliminowania ekonomicznego sensu obni¿ania ceny przez eksportera.
Przepisy antydumpingowe wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Rady nr 384/96 s¹ stosowane wobec przedsiêbiorstw spoza Unii, natomiast do firm dzia³aj¹cych na jej
terenie stosuje siê prawa chroni¹ce konkurencjê okreœlone odrêbnymi przepisami
(art. 85 i 86 TWE).
Regulacje antykartelowe zawarte s¹ w art. 85 Traktatu o Wspólnotach Europejskich (Traktat Rzymski)36. Zakazane s¹ praktyki polegaj¹ce na zmowie cenowej
miêdzy przedsiêbiorstwami. Wy³¹czone sa tylko te porozumienia, które wp³ywaj¹
ograniczaj¹co na konkurencjê, lecz s¹ korzystne dla konsumentów dziêki wytworzeniu produktów lepszej jakoœci lub tañszych. Kartele nie mog¹ natomiast byæ
zawierane w celu narzucania zbyt niskich cen dostawcom lub zawy¿ania cen dla
odbiorców.
Postanowienia antymonopolowe s¹ unormowane w art. 86 Traktatu o Wspólnotach Europejskich, który dotyczy nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej37. Pozycjê
dominuj¹c¹ osi¹ga firma posiadaj¹ca co najmniej 40% udzia³ w rynku, który mo¿e
mieæ zasiêg ogólnowspólnotowy, krajowy lub regionalny. Regulacja ta zabrania
manipulowania cenami zakupów i sprzeda¿y (zani¿ania lub zawy¿ania ich), stosowania ró¿nicowania cen wobec ró¿nych kategorii odbiorców, przyznawania specjalnych rabatów.
Przestrzeganie praw chroni¹cych uczciw¹ konkurencjê znajduje siê pod kontrol¹ Komisji Europejskiej oraz organów pañstw cz³onkowskich, przy czym Komisja
ma pozycjê uprzywilejowan¹ i organy krajowe, w tym s¹dy, dzia³aj¹ w sprawach,
w których dzia³añ nie podjê³a jeszcze Komisja. Bada ona poszczególne ga³êzie
gospodarki w zakresie ruchów cen, sztywnoœci cen, ró¿nic cenowych miêdzy pañstwami i regionami. Uprawnienia kontrolne Komisji wobec przedsiêbiorstw i ich
zwi¹zków sa bardzo szerokie. Mo¿e ona38:
– kontrolowaæ ich ksiêgowoœæ i pozosta³¹ dokumentacjê,
– sporz¹dzaæ odpisy z dokumentów,

35
E. Kaliszuk, Wspólnota Europejska modyfikuje politykê antydumpingow¹, „Wspólnoty Europejskie” 1997, nr 4.
36
J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Wydawnictwo Comer, Toruñ
1996, s. 301.
37
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– ¿¹daæ ustnych oœwiadczeñ,
– posiadaæ dostêp do wszystkich pomieszczeñ i œrodków transportu przedsiêbiorstw.
W wypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, Komisja ¿¹da dzia³añ przywracaj¹cych uczciwoœæ konkurowania, mo¿e te¿ na³o¿yæ grzywnê w wysokoœci do 1 mln euro.
Regulacje celne Unii dotycz¹ tylko stawek dla krajów zewnêtrznych, gdy¿ wewn¹trz Unii c³a zosta³y zniesione w 1968 r.39 By³ to warunek wprowadzenia wspólnego rynku. Wobec krajów trzecich stosowane s¹ stawki autonomiczne (wy¿sze)
oraz konwencyjne – wobec krajów korzystaj¹cych z klauzuli najwiêkszego uprzywilejowania. Stawki autonomiczne dotycz¹ USA i innych wysoko rozwiniêtych krajów
pozaeuropejskich. Wszystkie kraje Unii stosuj¹ wspóln¹ taryfê celn¹ w stosunkach
z pañstwami spoza wspólnoty, zawart¹ w Zintegrowanej Taryfie Celnej TARIC.
Jednolite regulacje bran¿owe stosowane przez Uniê dotycz¹ produktów rolnych i us³ug transportowych. Zw³aszcza rynek produktów rolnych jest przedmiotem szczegó³owych regulacji cenowych, gdy¿ w uprzemys³owionych krajach Unii
ludnoœæ rolnicza i jej dochody znajduje siê pod ochron¹ ze wzglêdów spo³ecznych
(brak wystarczaj¹cej liczby miejsc pracy poza rolnictwem). Wydatki na rolnictwo
stanowi¹ ok. 60% bud¿etu Unii40.
W systemie cen rolnych Wspólnoty wystêpuj¹ nastêpuj¹ce ich typy41:
– cena interwencyjna (intervention price) – jest to cena skupu p³odów rolnych
przez organizacje interwencyjne, stosowana gdy ceny rynkowe nie zapewniaj¹ odpowiednich dochodów producentom,
– cena wskaŸnikowa (target price) – stosowana do produktów z najbardziej deficytowego regionu Unii, a wiêc charakteryzuj¹cego siê najwy¿szymi cenami; jest
wy¿sza od ceny interwencyjnej,
– cena progu (treshold price) – jest pochodn¹ ceny wskaŸnikowej i stosowana
jest na granicy zewnêtrznej Wspólnoty wobec importu z pañstw trzecich. W wypadku gdy produkty importowane maj¹ cenê ni¿sz¹, obci¹¿a siê je op³atami wyrównawczymi, które podnosz¹ tê cenê do ceny progu. Funkcjonuje w odniesieniu
do produktów roœlinnych,
– cena œluzy (sluice-gate price) – funkcjonuje jak cena progu na rynku produktów hodowli,
– cena wycofania (withdrawal price) – p³acona przez zrzeszenie producentów
swoim cz³onkom, których produkty nie znalaz³y zbytu, za wycofanie ich z rynku.
Cena ta jest rekompensowana zrzeszeniu przez Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji dla Rolnictwa (EAGGF),
– cena orientacyjna (guide price) lub bazowa (basic price) – oparte s¹ na kosztach produkcji z uwzglêdnieniem sytuacji na rynkach œwiatowych.
39
Wspólnoty Europejskie. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, praca zbiorowa,
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1993, s. 58.
40
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Ceny te ustalane s¹ corocznie przez Radê Ministrów UE. Unia stosuje dop³aty
do eksportu, wyrównuj¹ce ró¿nicê miêdzy cen¹ orientacyjn¹ a cen¹ œwiatow¹, natomiast ró¿nica miêdzy cen¹ bazow¹ a œredni¹ cen¹ rynkow¹ stanowi podstawê do
wyp³aty premii kompensuj¹cej utratê dochodów przez rolników. System cen rolnych stanowi w³aœciwie jedyny przyk³ad regulacji unijnych, które wprowadzaj¹ konkretne poziomy cen (w tym wypadku ceny minimalne). Przepisy dotycz¹ce cen
us³ug transportowych sprowadzaj¹ siê do podkreœlenia koniecznoœci liberalizacji
taryf oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, a ceny us³ug s¹ swobodnie
negocjowane42. Oprócz regulacji wprowadzanych przez wspólne organy Unii, ka¿de z pañstw cz³onkowskich posiada w³asne przepisy wp³ywaj¹ce na ceny dóbr
i us³ug oferowanych na jego rynku lokalnym.
W krajach Unii s¹ powszechnie stosowane regulacje dotycz¹ce cen transferowych. Wynikaj¹ one z Modelowej Konwencji o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, przyjêtej przez Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
do której nale¿¹ te¿ kraje Unii Europejskiej. Konwencja dotyczy sytuacji, w której
ceny transakcyjne miêdzy podmiotami powi¹zanymi kapita³owo odbiegaj¹ od rynkowych. Ma to miejsce wówczas, gdy jedna z firm powi¹zanych dzia³a w kraju
o ni¿szej stopie podatku dochodowego. Ceny transferowe stosowane przez firmy
maj¹ na celu przekazanie jak najwiêkszego zysku do kraju, w którym jest on ni¿ej
opodatkowany. Administracja drugiego kraju ma zgodnie z Konwencj¹ prawo do
zast¹pienia cen transferowych cenami rynkowymi lub oszacowanymi i skorygowania zysku, a tym samym nale¿nego podatku43.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia obci¹¿eñ podatkowych mog¹ polegaæ na44:
– sprzedawaniu produktów do kraju o ni¿szych podatkach po cenach zani¿onych lub do kraju o wy¿szej stopie podatkowej po cenach zawy¿onych,
– œwiadczeniu us³ug po zawy¿onych cenach,
– udzielaniu wysoko oprocentowanych po¿yczek,
– transferze maj¹tku niematerialnego do firmy w „raju podatkowym”,
– wyp³acaniu firmie ni¿ej opodatkowanej wysokich prowizji od sprzeda¿y.
W celu unikniêcia strat podatkowych mo¿na stosowaæ w miejsce cen transferowych przyjêtych przez powi¹zane firmy ceny ustalone przez organ skarbowy (ceny
konstruowane), oparte na cenach rynkowych. Postêpowanie to zwane jest zasad¹
arm’s length, nazywan¹ w Polsce niekiedy zasad¹ cen rynkowych. Oprócz wykorzystania cen konstruowanych mo¿na te¿ u¿yæ metody bezpoœredniego podzia³u zysków miêdzy powi¹zane przedsiêbiorstwa.
W zakresie podatków poœrednich kraje UE pos³uguj¹ siê podatkiem od wartoœci dodanej (VAT). Dyrektywy Rady Wspólnoty nr 388/77 i 77/92 okreœlaj¹ mini42
Unia Europejska, L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Micha³owska-Gorywoda, L. Orêziak, E. Teichmann, PWN, Warszawa 1997, s. 195–196.
43
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maln¹ wysokoœæ stawki podstawowej na 15% oraz minimaln¹ stawkê ulgow¹ na
5%. Miêdzy poszczególnymi krajami Unii wystêpuj¹ jednak ró¿nice w wysokoœciach stawek.
Podatki akcyzowe równie¿ charakteryzuj¹ siê ró¿nymi stawkami w poszczególnych krajach. D¹¿enie do ich ujednolicenia przejawi³o siê w wydaniu przez Radê
dyrektyw nr 81–84/92, które wprowadzaj¹ minimalne poziomy stawek na produkty
akcyzowe.
Zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci poszczególne kraje Unii Europejskiej mog¹
wprowadzaæ inne regulacje prawne dotycz¹ce ró¿nych dziedzin, niesprzeczne
z przepisami Wspólnoty. St¹d te¿ w ró¿nych pañstwach zakres regulacji cenowych
mo¿e byæ szerszy od podstawowego, przyjêtego przez Uniê. Przyk³adowe regulacje
cenowe obowi¹zuj¹ce w Niemczech przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Krajowe regulacje cenowe w Niemczech
Instrument regulacji

Przedmiot regulacji
Towary i usługi przemysłowe

Ceny maksymalne
Ceny detaliczne
Ceny minimalne
Wyrównanie cen

Transport

Ceny stałe
Ceny minimalne
Taryfy minimalno-maksymalne
Zapobieganie niedozwolonej konkurencji

Gospodarka żywnościowa

Zgodnie z rozporządzeniami UE

Gospodarka mieszkaniowa

Stawki normatywne
Ceny maksymalne

Lecznictwo

Ceny stałe
Ceny maksymalne

Wolne zawody

Ceny stałe
Ceny ramowe
Ceny maksymalne
Ceny minimalno-maksymalne

Usługi pocztowe

Ceny stałe

Źród³o: Z. Kostecki, Informacje praktyczne dla wspó³pracuj¹cych z rynkiem RFN. Polityka cenowa
w Niemczech, „Rynek Niemiecki” 1996, nr 7.

W zale¿noœci od rodzaju produktu lub us³ugi wykorzystywane s¹ odpowiednie
regulacje, np. na us³ugi notariuszy obowi¹zuj¹ ceny sta³e od 1935 r., a dla us³ug
lekarzy ceny minimalno-maksymalne. Maj¹ one zabezpieczyæ ludnoœæ przed nadmiernymi kosztami, a jednoczeœnie zapewniæ odpowiedni dochód wykonawcom
wolnych zawodów.
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W Niemczech obowi¹zuj¹ te¿ maksymalne ceny na us³ugi œwiadczone w ramach zamówieñ publicznych oraz najwy¿sze stawki na us³ugi budowlane realizowane w wyniku zamówieñ publicznych.

5. Zakres dostosowañ przepisów polskich do prawa unijnego
W wyniku dzia³añ legislacyjnych prowadzonych w Polsce w latach 90. stan prawny w zakresie regulacji maj¹cych wp³yw na ceny jest pod wzglêdem struktury przepisów zbli¿ony do obowi¹zuj¹cego w Unii lub stanowi¹cego praktykê w krajach
nale¿¹cych do wspólnoty. Polska posiada unormowania w zakresie:
– procedur antydumpingowych,
– zwalczania nieuczciwej konkurencji,
– zwalczania praktyk ograniczania konkurencji i zmów kartelowych,
– przeciwdzia³ania unikaniu podatków za pomoc¹ cen transferowych,
– przeciwdzia³ania wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej lub dominuj¹cej.
Dostosowanie w tym zakresie mo¿e polegaæ na przejêciu kompetencji wykonawczych od polskich organów administracyjnych przez Komisjê Europejsk¹ i Radê
UE. Wiêksze zmiany bêd¹ musia³y nast¹piæ w zakresie cen na produkty rolne,
gdy¿ protekcjonizm Unii wobec w³asnych produktów i producentów rolnych jest
bardziej zaawansowany od polskiego. Zmiany bêd¹ wymaga³y wprowadzenia
mechanizmów umo¿liwiaj¹cych stosowanie dop³at (np. cen bazowych i orientacyjnych).
W zakresie podatków poœrednich i ce³ czeka nas tylko zmiana stawek (oraz
likwidacja niektórych), gdy¿ sama struktura podatków zgodna jest z praktyk¹ unijn¹. Przepisy dotycz¹ce cen urzêdowych poszczegolnych grup towarów i us³ug lub
regulacji cen energii nie bêd¹ wymaga³y zmian wymuszonych faktem przyst¹pienia
do Wspólnoty Europejskiej.
Wydaje siê, ¿e w przysz³oœci, równie¿ po przyst¹pieniu Polski do Unii, najistotniejsza bêdzie rola interwencyjna organów pañstwa w zakresie ochrony konkurencji i zwalczania monopolistycznych praktyk cenowych. Powinno siê jednak zwracaæ
uwagê na charakter produktu objêtego cen¹ monopolistyczn¹. Jeœli wynika ona
z nowoœci rynkowej i zaawansowania technologicznego, mo¿na j¹ uznaæ za usprawiedliwion¹, gdy¿ wszystkie firmy d¹¿¹ do uzyskania premii za nowoœæ. Istnienie
takiej premii jest w systemie rynkowym warunkiem postêpu technicznego.
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Polish Price Regulation from the Perspective of EU Accession
It is equally the case that countries with market economies apply price regulation. Its purpose
is to protect public interests, and in particular those of suppliers, competitors, customers
(particularly individual consumers) domestic producers, the budgets of states or unions of states
and the budgets of public entities. The regulations in force in the EU states are set by EU bodies
as well as by the administrations of member states. The uniform EU regulations concern such
matters as: tariff rates, price systems for agricultural products, the maintenance of fair competition
in transport, and action against dumping, monopolies and cartels. Legislation in the individual
states regulates indirect taxation and excise, measures against setting unfair transfer prices and
price setting on some sectoral markets where participants require protection. Polish legislation
concerning the scope of price regulation is in line with EU solutions and encompasses all the
functions and satisfies all the norms required of EU states – especially with regard to ensuring
free competition. After accession to the EU, adjustments will be required to the regulations
concerning the price system for agricultural products. There will also be a requirement to adjust
the rates of VAT, excise and tariffs.

