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Eksperci dyskutowali o skuteczno-
ści wprowadzanych zmian podatko-
wych, szukali też odpowiedzi na py-
tanie, czy system VAT jest w swojej 
konstrukcji podatny na wyłudzenia. 

Spotkanie zorganizował Instytut Finansów przy 
wsparciu Studenckiego Koła Naukowego Doradz-
twa Podatkowego. 

Profesor Tomasz Strąk, były dyrektor Depar-
tamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Fi-
nansów, przedstawił w wykładzie wprowadzają-
cym główne działania w zakresie uszczelniania 
systemu podatkowego podejmowane systematycz-
nie od 2015 r. Wskazał, że początkowo rozwiązania 
te – proste od strony operacyjnej i organizacyjnej 

– dotyczyły sfer, które budziły najwięcej wątpli-
wości oraz społecznego zaniepokojenia. Należała 
do nich kwestia oszustw podatkowych w obszarze 
paliw. W kolejnym etapie skupiono się na zmianie 
struktury administracyjnej i w efekcie powołano 
Krajową Administrację Skarbową. Profesor przed-
stawił wnioski z analizy bieżących wpływów do bu-
dżetu z tytułu VAT w ujęciu rocznym, podkreślając, 
że nie ma zagrożeń co do realizacji zaplanowanych 
dochodów budżetowych. Opierając się na danych 
szacunkowych Ministerstwa Finansów, stwier-
dził, że dochody z pierwszego kwartału 2017 r., jak 
również zaplanowane na cały rok 2017 nie były ni-
gdy tak wysokie, nawet przy uwzględnieniu korek-
ty wynikającej ze zmiany stawki podatkowej. 

Mając na uwadze wzrost dochodów budżetu 
państwa z podatku VAT (rok do roku), podkreślił 
istotność wprowadzenia jednolitego pliku kontro-
lnego, który znacząco wspomógł kontrole podat-
kowe i pozwala ujawniać wszelkie niespójności. 

Odniósł się również do planowanych, a znajdują-
cych się aktualnie w konsultacjach społecznych 
zmian dotyczących m.in. wprowadzenia mechani-
zmu podzielonej płatności (split payment). Stwier-
dził, że jego wprowadzanie to kolejny ważny etap 
skutecznego uszczelniania systemu VAT. Dysku-
sja będzie się toczyć jeszcze wokół fakultatywności 
wyboru, względnie obligatoryjności split payment.

Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady 
Podatkowej Konfederacji Lewiatan (głos ad vo-
cem) zaznaczył, że z pewnością słusznym krokiem 
Ministerstwa Finansów było wprowadzenie tzw. 
pakietu paliwowego. Odnotowano dzięki niemu 
wzrost legalnej sprzedaży paliw, a w konsekwen-
cji wpływów podatkowych do budżetu. Ekspert 
podkreślił, że sami przedsiębiorcy chwalą takie 
rozwiązania, ale już inne działania wprowadza-
ne w celu uszczelnienia systemu VAT nie do końca 
zyskują przychylność podatników. Sposób admi-
nistracji państwowej na zwalczanie zjawiska nad-
użyć podatkowych to głównie wzmożone działa-
nia organów podatkowych w celu identyfikowania 
i wykrycia nadużyć. Wiąże się to często z długo-
trwałymi i uciążliwymi postępowaniami kontro-
lnymi, prowadzonymi również wobec uczciwych 
przedsiębiorców. Zwrócił również uwagę na pro-
blemy związane z wykreśleniem uczciwych podat-
ników VAT z ewidencji, co jest dużą niedogodno-
ścią dla podatnika i jego kontrahentów, problemy 
techniczne związane z przekazywaniem jednoli-
tych plików kontrolnych (w tym wyciągów banko-
wych), jak również zasadność udostępniania tak 
dużego zakresu danych administracji podatko-
wej. Działania takie łączą się bezpośrednio m.in. 
z koniecznością dostosowania systemów infor-
matycznych oraz księgowych przez automatyczne 
systemy rozrachunkowe lub przez banki, a także 
utworzenia i obsługi dodatkowych kont dla każ-
dego z podatników VAT. W kwestii mechanizmu 
split payment Nikończyk podkreślił, że znajdu-
je on zastosowanie jedynie w przypadku transak-
cji, w ramach których płatność dokonywana jest 
elektronicznie. Ze względu na planowany ograni-
czony zakres zastosowania i fakultatywność nie 
niesie on wyłącznie korzyści związanych z podzie-
leniem płatności. Uzasadnione jest traktowanie 
split payment jako modelu alternatywnego wobec 
dotychczas funkcjonujących mechanizmów, któ-
rych celem jest walka z oszustwami w zakresie 
VAT, w szczególności krytykowanej przez podatni-
ków odpowiedzialności solidarnej czy odwrotne-
go obciążenia. Jako przewodniczący Rady Podat-
kowej Konfederacji Lewiatan wyraził stanowisko, 
że Konfederacja nie odrzuci rozwiązania w posta-
ci split payment, jeśli rozwiązanie to przyjmie fi-
nalnie kształt akceptowalny dla firm. Przyniesie to 
korzyści zarówno państwu, jak i przedsiębiorcom.

Dyskusję panelową moderował prof. dr hab. 
Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów 
SGH. Poddał pod debatę fundamentalne pytanie, 
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czy istota systemu VAT polega na tym, że jest on 
podatny na wyłudzenia, że przyczyna wielu pro-
blemów tkwi w jego kształcie? Zauważył, że odpo-
wiedź oczywiście nie jest prosta. Problemem jest 
ustalenie jasnych i transparentnych zasad prawa. 
Na uwagę zasługuje koncepcja split payment, a tak-
że kwestia tego, czy powinno się zlikwidować pro-
cedurę reverse charge. Patrząc perspektywicznie, 
warto pomyśleć o napisaniu nowej, transparentnej 
i zrozumiałej ustawy o VAT. Zwracając się do pro-
fesora Modzelewskiego, zapytał, czy luka podat-
kowa była przesadzona w szacunkach, czy może 
wskutek ostatnich działań faktycznie istotnie się 
zmniejszyła. I dalej: czy zmniejszenie luki wynika 
ze zmian makroekonomicznych, czy z uszczelnie-
nia systemu podatkowego. A jeśli z uszczelnienia, 
to które narzędzia się do tego przyczyniły.

Profesor Witold Modzelewski z Uniwersy-
tetu Warszawskiego stwierdził, że trudno mówić 
o sukcesie, ale z pewnością osiągnięciem jest kwota 
ponad 100 mld VAT zwróconego w zeszłym roku. 
Ciężko jest zdefiniować pojęcie luki podatkowej, 
gdyż mamy do czynienia z różnicami terminolo-
gicznymi, ryzykownie jest również opierać się na 
przedstawianych raportach dotyczących właśnie 
szacowania luki podatkowej. Z pewnością da się 
oszacować tzw. bezpowrotne straty w dochodach. 
Według obliczeń w roku 2015 powinniśmy osią-
gnąć 150 mld dochodów, a osiągnęliśmy 124 mld. 

Obiektywnym sukcesem jest graniczny VAT 
z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. 
Mechanizmy tzw. pakietu paliwowego powinny 
zostać jednak rozszerzone również na inne towary 

wrażliwe. Profesor zauważył, że pojawiła się ważna 
zapowiedź dotycząca rezygnacji z pewnego rodza-
ju patologii naszego systemu podatkowego, tj. me-
chanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge), 
który w istocie należałoby nazwać stawką zerową. 
Cały czas tkwimy w bardzo złej spuściźnie ostat-
nich 10 lat. Obecnie mamy do czynienia ze zjawi-
skiem zaszłym, a przeszłość to generalne przy-
zwolenie, aby z tym podatkiem „robić, co się chce”. 
Profesor Modzelewski stwierdził, że widzi trzy gru-
py beneficjentów obecnego podatku. Jako 1. grupę 
wskazał grupę najtrudniejszą w zidentyfikowaniu, 
czyli rozproszone podmioty działające na zasadzie: 

„mam za duże przychody – dofakturuj mi coś na ko-
niec miesiąca”. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpi-
ło załamanie zachowań etycznych w tym zakresie. 
Grupa 2. to osoby zajmujące się obrotem fakturo-
wym. Mamy do czynienia ze zjawiskiem przenie-
sienia się przestępczości ze sfery przestępstw po-
spolitych do sfery przestępstw podatkowych. Mało 
słyszy się o podrabianiu pieniędzy, natomiast pod-
rabianie faktur jest zajęciem częstym i nierzadko 
bardzo dochodowym. I to właśnie w odniesieniu 

 Problemem uszczelnienia systemu 
podatkowego jest przede wszystkim 
jakość naszego prawa – czyli tzw. 
„dziurawe przepisy”. 
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do tej grupy nastąpiły pewne zmiany, ograniczenie 
ofert tzw. lewych faktur. Ostatnia grupa to grupa 
tzw. wynalazków podatkowych, które oczywiście 
są ubrane w formy prawne. W tym obszarze nie na-
stąpiły istotne zmiany, a żyje się w nim głównie ze 
zwrotów VAT. Profesor podkreślił, że jeśli chodzi 
o system VAT, to bardziej dostrzegalne są zmiany 
w doborze słów i języka niż w realnym działaniu. 
Podatki od dawna w Polsce są biznesem, w każ-
dym tego słowa znaczeniu. Zjawisko to nie spoty-
kało się do tej pory z oporem ze strony władzy, któ-
ra powinna przecież bronić interesu publicznego. 
Płytkie rezerwy rzeczywiście zostały już wykorzy-
stane. Rok 2017 będzie „rokiem testowym” i poka-
że, co i w jakim stopniu najbardziej oddziałuje na 
wysokość wpływów z VAT. Panelista stwierdził na 
zakończenie, że problemem uszczelnienia systemu 
podatkowego jest przede wszystkim jakość nasze-
go prawa – czyli tzw. dziurawe przepisy.

Mecenas Dariusz Wasylkowski, członek Per-
manent Scientific Committee of International Fi-
scal Association, stwierdził, że jeśli porównać roz-
wiązania split payment oraz reverse charge, bliższa 
naturze VAT jest koncepcja split payment. Reverse 
charge jest działaniem bardziej doraźnym. Wpro-
wadzenie split payment jest dość poważną operacją 
zarówno dla podatników, jak i administracji. Dla 
podatników może się ona wiązać z zaburzeniem 
płynności finansowej. System VAT działa dobrze 
wtedy, kiedy sprawnie funkcjonuje administra-
cja podatkowa. Jednak nawet skutecznie działa-
jąca administracja z odpowiednimi narzędziami 
nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa podatni-
ka. Błędna ocena urzędników w kwestii VAT mo-
że powodować brak zwrotu podatku, a tym samym 
problemy finansowe firm. Z kolei zła konstrukcja 
kodeksu karnego skarbowego i powiązanych z nim 
przepisów prawa podatkowego powoduje miesza-
nie sfery podatkowej i sfery karnej. System prawny 
powinien je rozdzielać na dwa obszary: rozliczenia 
podatkowe uczciwych podatników i wyjaśnianie 
ewentualnych nieprawidłowości, które nie wyni-
kały z zamiaru popełnienia oszustwa oraz obszar 
działalności przestępczej. Podział powinien być 
dokonany w taki sposób, aby organy ścigania mo-
gły prowadzić swoje działania bez konieczności 
czekania na wydanie decyzji podatkowych. Jed-
nym z systemowych błędów jest bowiem umożli-
wienie organom prowadzenia spraw oszustw VAT- 
-owskich w nieskończoność poprzez instrumental-
ne wykorzystywanie możliwości zawieszenia lub 
przerwania biegu terminu przedawnienia. Organy 
powinny działać szybko – tak, żeby nieuchronność 
sankcji zniechęcała do oszustw.

Mecenas Wasylkowski postulował, żeby pra-
wo zmieniać na lepsze. Podatnicy bardzo czę-
sto nie rozumieją przepisów, co może powodować 
niezamierzone błędy. Rewolucyjne uszczelnie-
nie systemu VAT, które teraz wprowadzono, mo-
że niestety powodować zwiększenie liczby błędów 

w działaniu administracji podatkowej. Warto by-
łoby powołać właściwie wkomponowaną w polski 
system podatkowy instytucję rzecznika praw po-
datnika, która bardzo sprawnie funkcjonuje w wie-
lu krajach.

Leszek Grzybowski, zastępca dyrektora De-
partamentu Poboru Podatków w Ministerstwie 
Finansów, członek Rady ds. Przeciwdziałania Uni-
kaniu Opodatkowania, zgodził się z tezą, że bar-
dzo ważnym elementem mającym wpływ na po-
prawę funkcjonowania sytemu VAT jest działanie 
w kierunku jasnej legislacji. Przepisy powinny być 
formułowane zrozumiale. Z kolei wspomniana 
w czasie dyskusji koncepcja stworzenia instytucji 
rzecznika praw podatnika może nie być, w jego opi-
nii, do końca efektywna.

Doktor hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, 
podsumował, że VAT w przyjętym kształcie jest 
podatkiem podatnym na wyłudzenia. Warto jed-
nak wprowadzać rozwiązania systemowe z per-
spektywy uczciwie rozliczającego się podatnika, 
a nie oszusta podatkowego. Takim rozwiązaniem 
może być model split payment. Zastrzeżenia budzi 
natomiast kierunek nadmiernej penalizacji naru-
szeń obowiązków VAT. Obecnie nawet osoby zaj-
mujące się profesjonalnie doradztwem podatko-
wym mają problemy z dekodowaniem przepisów 
VAT i ich stosowaniem. 

DEBATY PODATKOWE SGH 

Debaty Podatkowe to cykliczny projekt prowadzony w formule otwartych spotkań. 
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