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doradca podatkowy mógłby uznać, że 
miesiąc (no, może kwartał) bez istot-
nych i niepokojących jego klientów 
zmian w przepisach to miesiąc straco-
ny.  pewien wyłom w tej starej, ale bar-
dzo niechlubnej tradycji miała uczynić 
zeszłoroczna uchwała rady ministrów, 
w myśl której regulacje wpływające na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
powinny być ogłaszane jednak z od-
powiednim wyprzedzeniem i wcho-
dzić w życie nie częściej niż dwa razy 
w roku – 1 stycznia i 30 czerwca. tyle 
teoria. czy praktyczne stosowanie tej 
reguły (z czym są problemy) oznaczało-

by więcej spokoju dla podatników i ich 
doradców? Łatwiej byłoby o urlop? 
Niekoniecznie. rzecz w tym, że niska 
jakość prawa podatkowego sprawia, iż 
ma ono bardzo „długi ogon”, czyli roz-
ciągnięte w czasie i niestety negatyw-
ne skutki. Inaczej mówiąc: samo wpro-
wadzenie do obiegu danego przepisu 
to jedno, a wątpliwości, spory i kon-
trowersje dotyczące jego znaczenia 
i stosowania to co innego. trwają one 
miesiącami, latami, czasem nigdy nie 
gasną – aż do zmiany regulacji. w prak-
tyce „długi ogon” jest bez porównania 
poważniejszym problemem niż sama 
częstotliwość i terminy wprowadza-
nia zmian w ustawach i rozporządze-
niach. Jest to też oczywiście największe 
wyzwanie dla firm doradztwa podat-
kowego. Nasze rankingi są wskazów-
ką, kto i w jakiej mierze jest w stanie 
mu sprostać. Swoją drogą – na razie nie 
ma w nim doradców, którzy pojawili-
by się w zawodzie na skutek jego dere-
gulacji …

oczywiście, kolejne wyzwania przed 
branżą. w tym kontekście szczegól-

nie ciekawie zapowiadają się zmia-
ny w ordynacji podatkowej. chodzi 
o dwie jej ważne nowelizacje  i pracę 
nad zupełnie nową ustawą. obszer-
nym pakietem zmian – zapropono-
wanym przez ministerstwo finansów 
– powinien już dawno zająć się rząd, 
ale się nie spieszy. wzmaga tym sa-
mym spekulacje, że przed wyborami 
nie będzie modyfikował prawa podat-
kowego, aby nie narazić się na zarzu-
ty, że chce podatnikom uprzykrzyć 
życie. w dokumencie są zmiany ko-
rzystne dla podatników, w miarę neu-
tralne oraz kontrowersyjne (np. ge-
neralna klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania). oczywiście, w deba-
cie przedwyborczej skoncentrowano 
by się na tych ostatnich. I być może 
tego właśnie rząd chce uniknąć. 

drugi projekt nowelizacji, zapropono-
wany przez urzędującego prezyden-
ta (i kandydata w wyborach), przewi-
duje  jeden kluczowy zapis, ale za to 
jaki: nakaz rozstrzygania wątpliwości 
na korzyść podatników. przedsiębior-
cy już nie mogą się doczekać i pomstu-

ją, że posłowie pracują nad dokumen-
tem niespiesznie, zapewne podburzeni 
przez urzędników fiskusa. 

wreszcie – rozpoczęły się prace komi-
sji kodyfikacyjnej, która ma zapropo-
nować nową ordynację podatkową. 
czy autorzy rzeczywiście ułatwią ży-
cie podatnikom? owszem, jeśli tylko 
zrealizują cel, którym jest podobno 
jasność i precyzja przepisów. poży-
jemy, zobaczymy. Sukces każdego ze 
wspomnianych trzech projektów bę-
dzie można ocenić na podstawie „dłu-
gości ogona”.  przy czym należy mieć 
nadzieję, że wbrew pozorom interes 
podatników i doradców jest taki sam: 
by ogon był jak najkrótszy i przestał 
nimi kręcić tak, jak się urzędnikom 
podoba. czy w takiej sytuacji dorad-
cy będą mieli mniej pracy? Nie, ale 
w wielu przypadkach jej charakter 
może się trochę zmienić. Łatwiej chy-
ba kwestionować fatalne regulacje 
niż optymalnie wykorzystywać do-
brze skonstruowane. przy czym, oczy-
wiście, najlepsi nie będą mieli z tym 
ostatnim problemu.

Ogon, który kręci podatnikami  
i doradcami
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Wielka czwórka

1 Deloitte Doradztwo Podatkowe al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, tel.: 22 511 08 11, fax: 22 511 08 13
deloittetaxpl@deloitteCE.com,  
www2.deloitte.com/pl/pl/services/podatki.html

124 6 1 0 158 000 000 2902 89 27 2024 169 514,93

2 KPMG Doradztwo Podatkowe ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 22 528 11 00 kpmg@kpmg.pl, www.kpmg.pl 104 12 1 4 124 200 000 2891 95 62 323 bd 483,93

3 EY Rondo ONZ 1, 00 -124 Warszawa, tel.: 22 557 70 00, fax: 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com, www.ey.com/pl 103 12 5 0 156 610 000 1704 52 25 239 218 346,02

4 PwC al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, tel.: 523 40 00 podatki@pl.pwc.com, www pwc.com.pl, www.taxonline.pl 145 8 0 4 168 386 657 2751 60 9 351 bd 328,29

Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych

1 Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa, tel.: 22 517 30 60, fax.: 22 870 41 78 biuro@isp-modzelewski.pl, www.isp-modzelewski.pl 16 5 1 1 25 800 000 3728 56 18 32 16 346,28

2 GWW ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: 22 212 00 00, fax: 22 212 00 01 warszawa@gww.pl, www.gww.pl 19 6 2 0 15 325 021 194 54 142 470 20 310,36

3 KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: 22 826 00 62 info@kndp.pl, www.kndp.pl 14 2 0 0 6 677 463 333 180 9 331 5 250,22

4 Crido Taxand ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa, tel.: 22 324 59 00, fax: 22 324 59 00 crido@taxand.pl, www.taxand.pl 20 0 0 0 23 100 000 280 22 12 23 20 188,52

5 Kancelaria Ożóg Tomczykowski ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 480 81 00, fax: 22 480 81 18 info@ozog.pl, www.ozog.pl 15 1 2 0 10 900 000 360 30 10 143 14 151,29

6 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, tel.: 22 322 68 88, fax: 22 322 68 89 biuro@mddp.pl, www.mddp.pl 33 5 3 6 29 000 000 800 44 16 50 27 142,23

7 ECDDP ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków, tel.: 12 622 86 00, fax: 12 622 86 66 biuro@ecddp.pl, www.ecddp.pl 12 3 0 2 12 500 000 300 4 3 29 20 122,33

8 Roedl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel.: 22 696 28 00 warszawa@roedl.pro, www.roedl.com/pl 22 1 0 0 9 343 968 620 7 11 26 13 94,87

9 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, tel.: 61 64 79 700 witold.przybylski@tpa-horwath.pl, www.tpa-horwath.pl 19 1 0 0 10 500 000 280 7 0 40 18 93,54

10 Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel.: 22 205 22 00, fax: 22 205 22 01 biuro@ptpodatki.pl www.ptpodatki.pl 15 0 0 0 6 200 000 257 12 1 43 10 86,06

11 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa, tel.: 22 250 31 00 biuro@itadp.pl, www.itadp.pl 11 0 0 0 2961856 96 3 1 12 1 47,97

Firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców podatkowych

1 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 544 87 00 warszawa@ssw.pl, www.ssw.pl 4 0 1 0 7 258 788 91 16 4 574 2 291,33

2 Grant Thornton ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, tel.: 61 850 92 00 dariusz.bednarski@pl.gt.com, www.GrantThornton.pl 7 1 0 6 30 966 000 648 19 3 69 204 287,26

3 ZETT Zbigniew Łebecki ul. Batorego 26, 43-200 Pszczyna, tel.: 32 212 82 21 zett@zett.pl, www.zett.pl 3 0 0 0 2 702 076 618 0 0 0 22 211,08

4 Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 445 31 00, fax: 22 445 32 00 warsaw@bakermckenzie.com, www.BakerMcKenzie.pl 6 0 1 0 9 240 000 71 14 11 52 2 188,56

5 RSM Poland KZWS ul. Stary Rynek 38-39, 61-772 Poznań, tel.: 61 851 57 66 biuro@rsmi.pl, www.rsmi.pl 8 1 2 9 8 400 000 520 2 58 29 22 161,56

6 Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 557 76 00, fax: 22 557 76 01 dzp@dzp.pl, www.dzp.pl 6 2 0 0 5 766 360 272 16 3 53 3 160,77

7 Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wolniewicz ul. Jana III Sobieskiego 104 lokal 52, 00-764 Warszawa, tel.: 22 824 7032 info@wolniewicz.pl, www.wolniewicz.pl 5 0 1 0 b.d. 150 22 20 25 3 157,04

8 Kancelaria Podatkowa Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, tel.: 22 242 60 37 kontakt@sklodowscy.pl, www.sklodowscy.pl 3 4 0 0 3 187 538 866 2 2 16 14 136,29

9 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, tel.: 22 608 7000, fax 22 608 7070 office@skslegal.pl, www.skslegal.pl 5 3 1 0 8 144 382 360 6 1 93 5 135,69

10 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz
al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz,  
tel. 52 327 03 09, 52 327 04 49, fax: 52 327 03 09 wew. 16

sekretariat@gotowicz.pl, doradcapodatkowy@gotowicz.pl,   
www.gotowicz.pl

3 0 0 0 686 585 370 2 8 11 2 130,13

11 Olesiński & Wspólnicy
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, tel.: 71 750 07 00,  
fax: 71 750 07 89

kancelaria@olesinski.com, www.olesinski.com 3 11 8 0 DWR 141 17 7 34 56 120,03

12 Parulski i Wspólnicy ul. Pańska 73 lok. 503, Warszawa 00-834, tel.: 22 314 71 80 biuro@parulski.com,  www.parulski.com 3 0 0 0 2 614 749 72 6 5 9 5 114,04

13 Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa ul. Tylna 4c lok. 1, 90-348 Łódź, tel.: 42 207 76 76, fax: 42 207 76 77 kancelaria@marianskigroup.pl, www. marianskigroup.pl 7 4 3 1 2 014 458 135 15 15 19 8 113,01

14 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski ul. 28 czerwca 1956 r. 231/239, 61-485 Poznań, tel./fax: 61 83 52 373 kancelaria@sowislo.com.pl, www.sowislo.com.pl 3 6 2 0 1 350 000 315 10 22 2 1 112,91

15 BDO ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, tel.: 22 543 16 00, fax 22 543 16 01 office@bdo.pl; www.bdo.pl 6 0 0 3 8 400 000 498 0 1 17 11 108,27

16 Russell Bedford Poland ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 276 61 80 office@russellbedford.pl, www.russellbedford.pl 8 4 2 3 6 761 876 550 7 11 35 21 107,41

17 DLA Piper Wiater ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 540 74 00, fax: 22 540 74 74 warsaw.reception@dlapiper.com, www.dlapiper.com 7 0 0 0 5 200 000 135 7 1 32 2 103,54

18 ECA Wójciak i Wspólnicy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków biuro@ecagroup.pl, www.ecagroup.pl 3 0 0 0 1 164 668 88 10 3 29 6 103,37

19 DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin info@doradca.lublin.pl, www.doradca.lublin.pl 7 1 0 1 2 220 000 920 0 3 12 19 98,42

20 Certus LTA ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, tel.: 22 537 007 991 sekretariat@certuslta.pl, www.certuslta.pl 6 0 0 0 DWR 318 4 9 25 5 91,59

21 Mazars ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: 22 255 52 00  main@mazars.pl, www.mazars.pl 4 0 0 0 2 652 000 168 0 0 2 3 75,89

22 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, tel.: 22 654 02 14, fax: 22 654 06 91 tomasz.paszkowski@jrd.pl, www.jrd.pl 4 1 0 0 2 650 000 52 4 3 18 2 70,01

Najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego w 2014 roku
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Wielka czwórka

1 Deloitte Doradztwo Podatkowe al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, tel.: 22 511 08 11, fax: 22 511 08 13
deloittetaxpl@deloitteCE.com,  
www2.deloitte.com/pl/pl/services/podatki.html

124 6 1 0 158 000 000 2902 89 27 2024 169 514,93

2 KPMG Doradztwo Podatkowe ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 22 528 11 00 kpmg@kpmg.pl, www.kpmg.pl 104 12 1 4 124 200 000 2891 95 62 323 bd 483,93

3 EY Rondo ONZ 1, 00 -124 Warszawa, tel.: 22 557 70 00, fax: 22 557 70 01 warszawa@pl.ey.com, www.ey.com/pl 103 12 5 0 156 610 000 1704 52 25 239 218 346,02

4 PwC al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, tel.: 523 40 00 podatki@pl.pwc.com, www pwc.com.pl, www.taxonline.pl 145 8 0 4 168 386 657 2751 60 9 351 bd 328,29

Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych

1 Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa, tel.: 22 517 30 60, fax.: 22 870 41 78 biuro@isp-modzelewski.pl, www.isp-modzelewski.pl 16 5 1 1 25 800 000 3728 56 18 32 16 346,28

2 GWW ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: 22 212 00 00, fax: 22 212 00 01 warszawa@gww.pl, www.gww.pl 19 6 2 0 15 325 021 194 54 142 470 20 310,36

3 KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: 22 826 00 62 info@kndp.pl, www.kndp.pl 14 2 0 0 6 677 463 333 180 9 331 5 250,22

4 Crido Taxand ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa, tel.: 22 324 59 00, fax: 22 324 59 00 crido@taxand.pl, www.taxand.pl 20 0 0 0 23 100 000 280 22 12 23 20 188,52

5 Kancelaria Ożóg Tomczykowski ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 480 81 00, fax: 22 480 81 18 info@ozog.pl, www.ozog.pl 15 1 2 0 10 900 000 360 30 10 143 14 151,29

6 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, tel.: 22 322 68 88, fax: 22 322 68 89 biuro@mddp.pl, www.mddp.pl 33 5 3 6 29 000 000 800 44 16 50 27 142,23

7 ECDDP ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków, tel.: 12 622 86 00, fax: 12 622 86 66 biuro@ecddp.pl, www.ecddp.pl 12 3 0 2 12 500 000 300 4 3 29 20 122,33

8 Roedl & Partner ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel.: 22 696 28 00 warszawa@roedl.pro, www.roedl.com/pl 22 1 0 0 9 343 968 620 7 11 26 13 94,87

9 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, tel.: 61 64 79 700 witold.przybylski@tpa-horwath.pl, www.tpa-horwath.pl 19 1 0 0 10 500 000 280 7 0 40 18 93,54

10 Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel.: 22 205 22 00, fax: 22 205 22 01 biuro@ptpodatki.pl www.ptpodatki.pl 15 0 0 0 6 200 000 257 12 1 43 10 86,06

11 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa, tel.: 22 250 31 00 biuro@itadp.pl, www.itadp.pl 11 0 0 0 2961856 96 3 1 12 1 47,97

Firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców podatkowych

1 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 544 87 00 warszawa@ssw.pl, www.ssw.pl 4 0 1 0 7 258 788 91 16 4 574 2 291,33

2 Grant Thornton ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, tel.: 61 850 92 00 dariusz.bednarski@pl.gt.com, www.GrantThornton.pl 7 1 0 6 30 966 000 648 19 3 69 204 287,26

3 ZETT Zbigniew Łebecki ul. Batorego 26, 43-200 Pszczyna, tel.: 32 212 82 21 zett@zett.pl, www.zett.pl 3 0 0 0 2 702 076 618 0 0 0 22 211,08

4 Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 445 31 00, fax: 22 445 32 00 warsaw@bakermckenzie.com, www.BakerMcKenzie.pl 6 0 1 0 9 240 000 71 14 11 52 2 188,56

5 RSM Poland KZWS ul. Stary Rynek 38-39, 61-772 Poznań, tel.: 61 851 57 66 biuro@rsmi.pl, www.rsmi.pl 8 1 2 9 8 400 000 520 2 58 29 22 161,56

6 Domański Zakrzewski Palinka Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 557 76 00, fax: 22 557 76 01 dzp@dzp.pl, www.dzp.pl 6 2 0 0 5 766 360 272 16 3 53 3 160,77

7 Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wolniewicz ul. Jana III Sobieskiego 104 lokal 52, 00-764 Warszawa, tel.: 22 824 7032 info@wolniewicz.pl, www.wolniewicz.pl 5 0 1 0 b.d. 150 22 20 25 3 157,04

8 Kancelaria Podatkowa Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, tel.: 22 242 60 37 kontakt@sklodowscy.pl, www.sklodowscy.pl 3 4 0 0 3 187 538 866 2 2 16 14 136,29

9 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, tel.: 22 608 7000, fax 22 608 7070 office@skslegal.pl, www.skslegal.pl 5 3 1 0 8 144 382 360 6 1 93 5 135,69

10 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz
al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz,  
tel. 52 327 03 09, 52 327 04 49, fax: 52 327 03 09 wew. 16

sekretariat@gotowicz.pl, doradcapodatkowy@gotowicz.pl,   
www.gotowicz.pl

3 0 0 0 686 585 370 2 8 11 2 130,13

11 Olesiński & Wspólnicy
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, tel.: 71 750 07 00,  
fax: 71 750 07 89

kancelaria@olesinski.com, www.olesinski.com 3 11 8 0 DWR 141 17 7 34 56 120,03

12 Parulski i Wspólnicy ul. Pańska 73 lok. 503, Warszawa 00-834, tel.: 22 314 71 80 biuro@parulski.com,  www.parulski.com 3 0 0 0 2 614 749 72 6 5 9 5 114,04

13 Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa ul. Tylna 4c lok. 1, 90-348 Łódź, tel.: 42 207 76 76, fax: 42 207 76 77 kancelaria@marianskigroup.pl, www. marianskigroup.pl 7 4 3 1 2 014 458 135 15 15 19 8 113,01

14 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski ul. 28 czerwca 1956 r. 231/239, 61-485 Poznań, tel./fax: 61 83 52 373 kancelaria@sowislo.com.pl, www.sowislo.com.pl 3 6 2 0 1 350 000 315 10 22 2 1 112,91

15 BDO ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, tel.: 22 543 16 00, fax 22 543 16 01 office@bdo.pl; www.bdo.pl 6 0 0 3 8 400 000 498 0 1 17 11 108,27

16 Russell Bedford Poland ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, tel.: 22 276 61 80 office@russellbedford.pl, www.russellbedford.pl 8 4 2 3 6 761 876 550 7 11 35 21 107,41

17 DLA Piper Wiater ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 540 74 00, fax: 22 540 74 74 warsaw.reception@dlapiper.com, www.dlapiper.com 7 0 0 0 5 200 000 135 7 1 32 2 103,54

18 ECA Wójciak i Wspólnicy ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków biuro@ecagroup.pl, www.ecagroup.pl 3 0 0 0 1 164 668 88 10 3 29 6 103,37

19 DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin info@doradca.lublin.pl, www.doradca.lublin.pl 7 1 0 1 2 220 000 920 0 3 12 19 98,42

20 Certus LTA ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, tel.: 22 537 007 991 sekretariat@certuslta.pl, www.certuslta.pl 6 0 0 0 DWR 318 4 9 25 5 91,59

21 Mazars ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: 22 255 52 00  main@mazars.pl, www.mazars.pl 4 0 0 0 2 652 000 168 0 0 2 3 75,89

22 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, tel.: 22 654 02 14, fax: 22 654 06 91 tomasz.paszkowski@jrd.pl, www.jrd.pl 4 1 0 0 2 650 000 52 4 3 18 2 70,01

Najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego w 2014 roku
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23 Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice, tel.: 32 721 20 64, fax: 32 201 17 65 grupa@gumulka.pl, www.gumulka.pl 4 0 0 0 2 160 056 86 1 5 20 3 68,93

24 Dentons Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 252 52 52 warsaw.europe@dentons.com, www.dentons.com/pl-pl 9 0 2 0 9 029 880 72 0 0 44 2 68,10

25 Accounting Audyt Partner 
ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, tel.: 71 784 63 70,  
fax: 71 784 63 37

bpo@impel.pl, https://bpo.impel.pl 5 0 0 0 1 765 000 100 5 0 20 5 64,71

26 Arena Tax al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa, tel.: 22 416 48 44 office@arenatax.pl, www.arenatax.pl 4 0 0 0 2 460 000 62 1 0 36 7 63,81

27 Taxpoint ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków, tel.: 12 626 73 10, fax: 12 383 23 93 biuro@taxpoint.pl, www.taxpoint.pl 6 3 0 0 2 300 000 160 6 0 17 8 60,51

28 Tax-Net Doradztwo ul. Ordona 7, 40-164 Katowice, tel.: 32 355 86 74 biuro@doradztwo.tax-net.pl lub biuro@tax-net.pl 6 0 0 0 301 712 388 1 1 7 3 57,99

29 KR Group ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, tel.: 22 617 89 34 www.krgroup.pl 7 0 0 2 5 097 366 135 1 0 9 16 55,45

30 FL Tax – Paweł Fałkowski, Kamil Lewandowski Doradcy podatkowi ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel.: 22 652 27 51 fltax@fltax.pl, www.fltax.pl 6 0 0 0 2 388 361 80 2 1 25 7 51,87

31 ATA Tax ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: 22 418 70 00 office@atatax.pl, www.atafinance.pl 3 2 0 3 1 700 000 135 3 4 5 5 48,10

32 Kochański Zięba Rapala i Partnerzy pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,  tel.: 22 326 9600 biuro@kochanski.pl, www.kochanski.pl 4 3 1 0 1 800 000 72 3 1 44 2 44,84

33 PKF Consult ul. Orzycka 6, lokal 1B, 02-695 Warszawa, tel.: 22 560 76 50 pkfconsult@pkfpolska.pl, www.pkfpolska.pl 5 0 0 1 1 712 039 130 1 0 7 4 40,89

34 Grupa Leader ul. Warszawska 17/1, 40-009 Katowice, tel.: 32 608 65 62 biuro@grupaleader.pl, www.grupaleader.pl 8 0 1 0 b.d. 120 5 0 10 18 34,18

35 Ecovis System Rewident ul. Rakowiecka 30A, 02-528 Warszawa, tel.: 22 380 03 80 warsawa-sr@ecovis.com, www.ecovis.com 4 0 1 16 477 380 166 4 2 6 1 29,97

36 Dalc i Ochocki – Doradcy ul Barzyńskiego 4A, 60-866 Poznań, tel.: 61 848 15 15 biuro@dalc.com.pl, www.dalc.com.pl 5 1 0 0 471 440 67 3 0 14 0 29,54

37 Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, tel.: 12 62 80 400, fax: 12 62 80 499 kancelaria@forystek.pl, www.forystek.pl 4 7 7 0 b.d. 110 1 2 0 5 12,44

38 Marciniuk i Wspólnicy Al. Szucha 13/15, 00-580 Warszawa, tel.: 22 627 23 23, fax: 22 627 30 33 marciniuk@marciniuk.com, www.marciniuk.com 6 4 0 0 b.d. 47 0 0 2 5 3,77

Firmy zatrudniające 2 i mniej doradców

1 Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk ul. Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski, tel.: 32 459 10 00 poczta@graczyk.com.pl, www.graczyk.com.pl 2 0 0 0 3 120 000 1250 2 13 7 11 328,30

2 CMS ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 520 55 55, fax: 22 520 55 56 warsaw@cms-cmck.com, www.cms-cmck.com 2 0 0 0 4 100 000 83 4 1 41 3 302,04

3 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński ul. Graniczna 2 lok. 50, 00-130 Warszawa, tel.: 22 825 13 2 3kdp@hot.pl, www.serafinski.pl 1 0 0 0 307 437 288 9 48 0 0 281,62

4 Spółka doradztwa podatkowego Lizyngodar
ul. Wawelska 78 lok. 22, 02-034 Warszawa, tel.: 22 613 23 12, 22 883 10 01, 
fax: 22 815 89 22

lizyngodar@lizyngodar.com.pl, www.lizyngodar.com.pl 1 0 0 0 697 142 201 4 1 18 2 185,24

5 Piotr Maciejewski Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel.: 32 476 36 13 maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 2 0 0 0 1 920 247 750 1 0 4 18 180,01

6 Axon Tax ul. Sienna 93/32, tel.: 22 251 71 82 sekretariat@axontax.pl, www.axontax.pl 2 0 0 0 1 000 000 178 3 1 34 5 172,96

7 J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo Podatkowe ul. Urzędnicza 26/2, 30-051 Kraków, tel./fax.: 12 423 59 99, 12 423 59 44 kontakt@taxservice.pl, www.taxservice.pl, 2 0 0 0 b.d. 105 5 1 40 3 162,24

8 Biuro Podatkowe MAXim ul. Kaliska 83b, 87-800 Włocławek, tel.: 53 413 35 31, fax: 54 413 35 33 info@biuromaxim.pl, www.biuromaxim.pl 2 0 0 0 3 011 694 338 0 2 0 4 154,91

9 Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 520 50 00, fax: 22 520 50 01 warsaw@chadbourne.com, www.chadbourne.com 2 1 0 0 b.d. 33 10 11 1 0 128,00

10 Grupa Tax-US ul. Jordana 6/7, Katowice, tel./fax: 32 253 71 74 biuro@tax-us.pl, www.tax-us.pl 1 0 0 0 809 243 99 3 2 3 1 124,46

11 Advicero Tax ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel.: 22 378 17 10 office@advicero.eu, www.advicero.eu 2 0 0 0 1 620 000 110 0 0 10 4 96,86

12 KWS Tax ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, tel.: 602 324 648 biuro@kws-tax.pl, www.kws-tax.pl 1 0 0 0 126 000 19 5 1 11 0 92,69

13 HLB M2 Audyt ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, tel.: 22 487 51 61, fax.: 22 427 89 61 info@hlbm2.pl, www.hlbm2.pl 2 0 0 0 1 347 055 120 1 0 6 2 88,32

14 GPSW (d. ECCOM) ul. Targowa 20A, 03-731 Warszawa, tel./fax: 22 818 03 55 eccom@eccom.pl, www.eccom.pl 2 0 0 0 738 773 106 3 0 0 0 69,75

15 Acan Doradcy Podatkowi Paweł Kowalczyk ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa, tel.: 502 233 119 pawel.kowalczyk@acan.pl, www.acan.pl 2 1 0 0 421 883 50 1 0 9 2 46,24

16 Gessel, Koziorowski ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 318 69 01 mail@gessel.pl, www.gessel.pl 1 1 0 0 b.d. 20 3 0 4 2 42,16

17 Kancelaria doradztwa podatkowego Rafał Styczyński ul. Słowicza 7, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 601 570 164 kancelaria@stytax.pl, www.stytax.pl 1 0 0 0 80 000 50 0 0 3 0 25,17

18 Gide Loyrette Nouel – Gide Tokarczuk Grześkowiak pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel.: 22 344 00 00, fax: 22 344 00 01 poland@gide.com, www.gide.com 2 0 0 0 b.d. 16 0 0 5 0 14,12

19 Kancelaria Prawna J.Chałas i Wspólnicy ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, tel.: 22 438 45 45, fax: 22 438 45 46 chwp@chwp.pl, www.chwp.pl     2 1 0 0 b.d. 120 0 0 0 2 9,6

VAT

1 Roman Namysłowski (Crido Taxand)

2 Tomasz Michalik (MDDP)

3 Tomasz Moszczyñski (ECA GROUP)

Międzynarodowe prawo podatkowe

1 Marcin Rudnicki (KPMG)

2 Artur Cmoch (GWW)

3 Małgorzata Samborska (Grant Thornton)

Podatki dochodowe

1 Rafał Kowalski (BDO)

2 Michał Grzybowski (EY)

3

Dorota Szubielska (Chadbourne & Parke)

Paweł Tomczykowski  
(Ożóg Tomczykowski)

Fuzje i przejęcia

1 Paweł Toński (Crido Taxand)

2 Piotr Wysocki (Baker & McKenzie)

3 Grzegorz Szysz (Grant Thornton)

Spory przed sądami administracyjnymi

1 Wojciech Serafiński

2 Michał Goj (EY)

3

Justyna Zając-Wysocka  
(Instytut Studiów Podatkowych)

Dariusz Malinowski (KPMG)

Sławomir Boruc (Baker & McKenzie)

Podatki i opłaty lokalne

1 Mirosław Gieras i Paweł Banasik (Deloitte)

2 Agnieszka Tałasiewicz (EY)

3 Michał Skraba (KPMG)

Najlepsi doradcy podatkowi w 2014 roku

DWR – do wiadomości redakcji
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23 Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice, tel.: 32 721 20 64, fax: 32 201 17 65 grupa@gumulka.pl, www.gumulka.pl 4 0 0 0 2 160 056 86 1 5 20 3 68,93

24 Dentons Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 22 252 52 52 warsaw.europe@dentons.com, www.dentons.com/pl-pl 9 0 2 0 9 029 880 72 0 0 44 2 68,10

25 Accounting Audyt Partner 
ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, tel.: 71 784 63 70,  
fax: 71 784 63 37

bpo@impel.pl, https://bpo.impel.pl 5 0 0 0 1 765 000 100 5 0 20 5 64,71

26 Arena Tax al. Niepodległości 124, 02-577 Warszawa, tel.: 22 416 48 44 office@arenatax.pl, www.arenatax.pl 4 0 0 0 2 460 000 62 1 0 36 7 63,81

27 Taxpoint ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków, tel.: 12 626 73 10, fax: 12 383 23 93 biuro@taxpoint.pl, www.taxpoint.pl 6 3 0 0 2 300 000 160 6 0 17 8 60,51

28 Tax-Net Doradztwo ul. Ordona 7, 40-164 Katowice, tel.: 32 355 86 74 biuro@doradztwo.tax-net.pl lub biuro@tax-net.pl 6 0 0 0 301 712 388 1 1 7 3 57,99

29 KR Group ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, tel.: 22 617 89 34 www.krgroup.pl 7 0 0 2 5 097 366 135 1 0 9 16 55,45

30 FL Tax – Paweł Fałkowski, Kamil Lewandowski Doradcy podatkowi ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, tel.: 22 652 27 51 fltax@fltax.pl, www.fltax.pl 6 0 0 0 2 388 361 80 2 1 25 7 51,87

31 ATA Tax ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: 22 418 70 00 office@atatax.pl, www.atafinance.pl 3 2 0 3 1 700 000 135 3 4 5 5 48,10

32 Kochański Zięba Rapala i Partnerzy pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,  tel.: 22 326 9600 biuro@kochanski.pl, www.kochanski.pl 4 3 1 0 1 800 000 72 3 1 44 2 44,84

33 PKF Consult ul. Orzycka 6, lokal 1B, 02-695 Warszawa, tel.: 22 560 76 50 pkfconsult@pkfpolska.pl, www.pkfpolska.pl 5 0 0 1 1 712 039 130 1 0 7 4 40,89

34 Grupa Leader ul. Warszawska 17/1, 40-009 Katowice, tel.: 32 608 65 62 biuro@grupaleader.pl, www.grupaleader.pl 8 0 1 0 b.d. 120 5 0 10 18 34,18

35 Ecovis System Rewident ul. Rakowiecka 30A, 02-528 Warszawa, tel.: 22 380 03 80 warsawa-sr@ecovis.com, www.ecovis.com 4 0 1 16 477 380 166 4 2 6 1 29,97

36 Dalc i Ochocki – Doradcy ul Barzyńskiego 4A, 60-866 Poznań, tel.: 61 848 15 15 biuro@dalc.com.pl, www.dalc.com.pl 5 1 0 0 471 440 67 3 0 14 0 29,54

37 Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, tel.: 12 62 80 400, fax: 12 62 80 499 kancelaria@forystek.pl, www.forystek.pl 4 7 7 0 b.d. 110 1 2 0 5 12,44

38 Marciniuk i Wspólnicy Al. Szucha 13/15, 00-580 Warszawa, tel.: 22 627 23 23, fax: 22 627 30 33 marciniuk@marciniuk.com, www.marciniuk.com 6 4 0 0 b.d. 47 0 0 2 5 3,77

Firmy zatrudniające 2 i mniej doradców

1 Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk ul. Radlińska 68, 44-300 Wodzisław Śląski, tel.: 32 459 10 00 poczta@graczyk.com.pl, www.graczyk.com.pl 2 0 0 0 3 120 000 1250 2 13 7 11 328,30

2 CMS ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 520 55 55, fax: 22 520 55 56 warsaw@cms-cmck.com, www.cms-cmck.com 2 0 0 0 4 100 000 83 4 1 41 3 302,04

3 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński ul. Graniczna 2 lok. 50, 00-130 Warszawa, tel.: 22 825 13 2 3kdp@hot.pl, www.serafinski.pl 1 0 0 0 307 437 288 9 48 0 0 281,62

4 Spółka doradztwa podatkowego Lizyngodar
ul. Wawelska 78 lok. 22, 02-034 Warszawa, tel.: 22 613 23 12, 22 883 10 01, 
fax: 22 815 89 22

lizyngodar@lizyngodar.com.pl, www.lizyngodar.com.pl 1 0 0 0 697 142 201 4 1 18 2 185,24

5 Piotr Maciejewski Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa ul. 11 Listopada 9, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel.: 32 476 36 13 maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 2 0 0 0 1 920 247 750 1 0 4 18 180,01

6 Axon Tax ul. Sienna 93/32, tel.: 22 251 71 82 sekretariat@axontax.pl, www.axontax.pl 2 0 0 0 1 000 000 178 3 1 34 5 172,96

7 J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo Podatkowe ul. Urzędnicza 26/2, 30-051 Kraków, tel./fax.: 12 423 59 99, 12 423 59 44 kontakt@taxservice.pl, www.taxservice.pl, 2 0 0 0 b.d. 105 5 1 40 3 162,24

8 Biuro Podatkowe MAXim ul. Kaliska 83b, 87-800 Włocławek, tel.: 53 413 35 31, fax: 54 413 35 33 info@biuromaxim.pl, www.biuromaxim.pl 2 0 0 0 3 011 694 338 0 2 0 4 154,91

9 Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: 22 520 50 00, fax: 22 520 50 01 warsaw@chadbourne.com, www.chadbourne.com 2 1 0 0 b.d. 33 10 11 1 0 128,00

10 Grupa Tax-US ul. Jordana 6/7, Katowice, tel./fax: 32 253 71 74 biuro@tax-us.pl, www.tax-us.pl 1 0 0 0 809 243 99 3 2 3 1 124,46

11 Advicero Tax ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel.: 22 378 17 10 office@advicero.eu, www.advicero.eu 2 0 0 0 1 620 000 110 0 0 10 4 96,86

12 KWS Tax ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, tel.: 602 324 648 biuro@kws-tax.pl, www.kws-tax.pl 1 0 0 0 126 000 19 5 1 11 0 92,69

13 HLB M2 Audyt ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, tel.: 22 487 51 61, fax.: 22 427 89 61 info@hlbm2.pl, www.hlbm2.pl 2 0 0 0 1 347 055 120 1 0 6 2 88,32

14 GPSW (d. ECCOM) ul. Targowa 20A, 03-731 Warszawa, tel./fax: 22 818 03 55 eccom@eccom.pl, www.eccom.pl 2 0 0 0 738 773 106 3 0 0 0 69,75

15 Acan Doradcy Podatkowi Paweł Kowalczyk ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa, tel.: 502 233 119 pawel.kowalczyk@acan.pl, www.acan.pl 2 1 0 0 421 883 50 1 0 9 2 46,24

16 Gessel, Koziorowski ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 318 69 01 mail@gessel.pl, www.gessel.pl 1 1 0 0 b.d. 20 3 0 4 2 42,16

17 Kancelaria doradztwa podatkowego Rafał Styczyński ul. Słowicza 7, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 601 570 164 kancelaria@stytax.pl, www.stytax.pl 1 0 0 0 80 000 50 0 0 3 0 25,17

18 Gide Loyrette Nouel – Gide Tokarczuk Grześkowiak pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel.: 22 344 00 00, fax: 22 344 00 01 poland@gide.com, www.gide.com 2 0 0 0 b.d. 16 0 0 5 0 14,12

19 Kancelaria Prawna J.Chałas i Wspólnicy ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, tel.: 22 438 45 45, fax: 22 438 45 46 chwp@chwp.pl, www.chwp.pl     2 1 0 0 b.d. 120 0 0 0 2 9,6

Wielka czwórka

1 Deloitte Doradztwo Podatkowe

2 KPMG Doradztwo Podatkowe

3 EY

4 PwC

Firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców

1 BDO

2 Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

3 SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

4 Grant Thornton

5 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz

Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców

1 GWW

2 Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

3 Crido Taxand

4 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 

5 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Firmy zatrudniające 2 i mniej doradców

1 CMS

2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński

3 Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk

4 Axon Tax

5 Spółka doradztwa podatkowego Lizyngodar

Najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2014 r.
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Karuzelę VAT można ograniczyć

Wyłudzenia VAT to obecnie je-
den z największych problemów 
podatkowych. Czy listy ostrze-
gawcze, które informują o nie-
prawidłowościach w danej bran-
ży, przynoszą skutek?
Małgorzata Militz: Niewątpli-
wie tak. Informowanie o  niepra-
widłowościach występujących 
w danej branży to właściwy i po-
żądany kierunek działań ministra 
finansów. Wielokrotnie spotykali-
śmy się z sytuacjami, gdy podatni-
cy wprost przyznawali, że nie zda-
wali sobie sprawy, że w ich branży 
także mogą pojawić się oszustwa 
podatkowe. Mieli  jedynie świado-
mość, że takie przypadki zdarza-
ją się w obrocie złomem, stalą czy 
paliwami. 

Grzegorz Mularczyk: Pojawia-
jące się na forum publicznym ne-
gatywne komentarze o  listach 
ostrzegawczych są dla nas zaska-
kujące. Jest to bowiem jasny sy-
gnał dla podatników, aby w swojej 
działalności byli ostrożni i nie padli 
ofiarą oszustw. Nie jest to  infor-
macja dla urzędów, które branże 
należy szczególnie kontrolować, 
gdyż listy ostrzegawcze są wła-
śnie efektem wcześniej przepro-
wadzonych kontroli i  stanowią 
niejako ich podsumowanie w for-
mie zwięzłej informacji skierowa-
nej do wszystkich tych, których te-
mat dotyczy. 

M.M.: Dodam, że podobne sys-
temy informowania funkcjonu-
ją  w innych państwach członkow-
skich, np. w  Holandii czy Wielkiej 
brytanii. Podatnicy w  ten sposób 
otrzymują sygnał, aby podjąć do-
datkowe działania w  celu weryfi-
kacji swoich kontrahentów. 

Czy da się całkowicie wyelimino-
wać ten proceder w Polsce?
G.M.: Nie można całkowicie wy-
eliminować oszustw podatkowych 
z obrotu gospodarczego, bo dopóki 
istnieje narzędzie zbrodni, dopóty 
jest ryzyko, że ktoś go użyje. Skala 
oszustw jest ogromna. W obecnej 
sytuacji działania aparatu skarbo-
wego wspieranego racjonalną po-
lityką prawodawcy powinny sku-
piać się na minimalizacji skutków 
tych oszustw i  być wymierzone 
wyłącznie w oszustów. Niezbędna 
jest współpraca organów z przed-
siębiorcami, którzy nieświadomie 
uczestniczą w  karuzelach podat-
kowych. 

Czyli organy podatkowe nie są 
w stanie wykrywać takich zja-
wisk?
M.M.: Najważniejszą kwestią jest 
tu szybkość reagowania na tego 
typu sytuacje. Tymczasem działanie 
organów – jak obserwujemy – ma 
najczęściej miejsce, gdy szanse na 
wykrycie i  ukaranie rzeczywistych 
sprawców oszustw są już zniko-
me. Podmioty uczestniczące w ka-
ruzelach VAT obracają towarem 
bardzo szybko, płatnościami także, 
a podatnik będący pierwszym ogni-
wem łańcucha, po dokonaniu kil-
ku transakcji w niewielkim odstępie 
czasu, znika. Organizatorzy proce-
deru wykazują się także doskonałą 
wiedzą, jak działa administracja po-
datkowa.  efekt? Górą w tej bitwie, 
jak na razie, są nieuczciwi podatni-
cy. Po 2 – 3 latach nie ma praktycz-
nie możliwości, by złapać rzeczy-
wistych sprawców. Organy starają 
się odzyskać chociaż część nieza-
płaconego VAT, ale nie od  sprawcy 
(oszusta), ale podmiotu,  który jesz-
cze funkcjonuje na rynku. Działania 
organu skupiają się na udowodnie-
niu, że uczestniczył on w oszustwie 
albo że nie zachował należytej sta-
ranności w doborze czy weryfikacji 
kontrahenta. 

Czy organy mają  instrumenty do 
zwalczania karuzel?
G.M.: Tak, ale nie korzystają z nich 
w sposób efektywny. Sądzę, że do 
walki z  karuzelami  powinny być 
oddelegowane inne służby, wy-
specjalizowane w  ściganiu zorga-
nizowanych grup przestępczych. 
Oczywiście współpraca apara-
tu skarbowego z  organami ściga-
nia musi mieć miejsce, ale nie może 
być tak, że organ podatkowy jest 
wyłącznie odpowiedzialny za wal-
kę z  oszustami. Praca urzędnika 
skarbowego z  definicji jest bada-
niem zdarzeń po fakcie. Nie wyma-
gajmy od urzędnika umiejętności 
jasnowidzenia. 

Co państwa zdaniem przyczyniło 
się do obecnej skali oszustw?
G.M.: Jedną z przyczyn jest obowią-
zująca przez ostatnich 20 lat meto-
da fakturowa w  VAT. Powiązanie 
obowiązku podatkowego i  prawa 
do odliczenia podatku naliczone-
go z  fakturą doczekało się nieste-
ty w polskich realiach wielu patolo-
gii ułatwiających pracę oszustom. 
Dopiero w 2014 r. system ten został 
zreformowany w duchu przepisów 
dyrektywy VAT. Obecnie to trans-

akcja rodzi obowiązek podatkowy 
i prawo do odliczenia podatku na-
liczonego, faktura zaś pełni jedynie 
rolę informacji o przebiegu zdarzeń 
gospodarczych i służy kontroli pra-
widłowości ich rozliczeń na równi 
z  wszelkimi innymi dokumentami 
(umowy, korespondencja handlo-
wa, dokumenty wewnętrzne itd.). 
Poprzednio wszyscy skupiali się na 
dokumentacji związanej z transak-
cją zamiast w nią wejść. 

M.M.: zaobserwowaliśmy, że oso-
by odpowiedzialne za rozliczenia 
w zakresie VAT w głównej mierze 
skupiały się na aspektach formal-
nych faktury, nie  konfrontując ich  
z zamówieniem czy umową. Wie-
lu podatników nawet nie zauważy-
ło, że od 1 stycznia 2014 r. obowiąz-
kiem każdego jest dokonywanie 
kontroli biznesowych, które po-
zwalają na ustalenie wiarygodnej 
ścieżki audytu pomiędzy fakturą 
a transakcją. Przedsiębiorcy muszą 
mieć świadomość, że fakt istnie-
nia oszustw podatkowych oznacza 
dla nich dodatkowe ryzyko prowa-
dzenia działalności, które musi być 
przez nich brane pod uwagę.

Co oznacza „wejść w transakcję”?
G.M.: Według obowiązujących 
przepisów obowiązek podatko-
wy powstaje w  momencie dosta-
wy towarów. W  tej samej chwi-
li powstaje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego, który może 
podlegać zwrotowi, a  to jest ten 
moment, który wykorzystują ka-
ruzele. Jeśli więc chcemy zbadać, 
gdzie do tego oszustwa doszło, 
musimy pójść za transakcją, czy-
li m.in. wszczynać kontrole wspól-
nie z  innymi organami ścigania 
i  prowadzić szczegółowe śledz-
two w celu ustalenia, która dosta-
wa towaru stała się narzędziem 
wyłudzenia podatku. Wyłudze-
nie polega przecież na zwrocie po-
datku, którego ktoś na wcześniej-

szym etapie obrotu nie zapłacił. 
Organ podatkowy w  takim przy-
padku wstrzymuje zwrot do czasu 
zakończenia śledztwa. Naczelnik 
US ryzykuje oczywiście, bo jeśli in-
formacje się nie potwierdzą, to bę-
dzie musiał wypłacić odsetki. zwy-
kle jest to jednak niewielki koszt 
w stosunku do skali wyłudzeń, któ-
re tą metodą mogą zostać wykryte. 
To jest właśnie szukanie transakcji 
– idę za nią, analizuję, co się działo 
wcześniej z  towarem, zanim trafił 
do obecnego nabywcy, który wy-
stępuje o zwrot VAT. 

Jak można ograniczyć oszustwa?
G.M.: Ministerstwo chce opraco-
wać takie narzędzia, które pomo-
gą podatnikom i uszczelnią system 
VAT. Pojawiają się takie pomysły 
jak np. utworzenie centralnej ewi-
dencji faktur i  rejestrów VAT czy 
też rozliczania podatku metodą 
split payment (kwota netto z  fak-
tury uiszczana jest kontrahento-
wi, zaś kwota VAT trafia na specjal-
ne konto pozostające w dyspozycji 
urzędu skarbowego). Skuteczne 
też mogą się okazać takie narzę-
dzia, jak likwidacja deklaracji kwar-
talnych oraz  informowanie podat-
ników o zagrożeniach, jakie wiążą 
się z funkcjonowaniem w określo-
nej branży.

Centralny rejestr faktur budzi 
jednak sprzeciw. 
M.M.: Część firm zapewne po-
wie, że rejestr faktur skomplikuje 
rozliczenia i  wiąże się z  obowiąz-
kiem poniesienia kosztów, choćby 
związanych z nowym oprogramo-
waniem. Ja bym się jednak tym nie 
zrażała. Można wprowadzić opcję 
wyboru korzystania z  takiego na-
rzędzia. Przykładowo firma, która 
uczestniczy w centralnym rejestrze 
faktur lub rozlicza się metodą split 
payment, nie odpowiada solidarnie 
za zobowiązanie kontrahenta.
RozMAWiAł łukAsz zAleWski 

maŁgorzata mI lItz grzEgorz mu larczyk

Rozmowa z Małgorzatą Militz i Grzegorzem 

Mularczykiem z GWW
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Odwrotne obciążenie jest 
zakamuflowaną stawką 0 proc.
Ktoś kiedyś wpadł na 

pomysł, aby złamać 

podstawową, histo-

ryczną regułę podat-

ków obrotowych, gdzie 

podatnikiem jest wy-

konawca czynności, je-

żeli jest on w jurysdyk-

cji danego kraju.

Oczywiście w  drodze wyjątku 
podatnikiem tego podatku może 
być adresat czynności, gdy jej 
wykonawca jest poza terytorium 
danego kraju: od dawna znamy 
pojęcie „importu usług”, a  „od 
zawsze” importu towarów, gdzie 
najczęściej podatnikiem jest na-
bywca, który przywozi towary na 
terytorium kraju.

Po co więc tworzyć podatnikiem 
nabywcę towaru lub usługo-
biorcę, gdy obiektywnie można 
opodatkować wykonawcę tych 
czynności? Otóż, zgodnie z bruk-
selskimi pomysłami, ma to (jako-
by) „przeciwdziałać nadużyciom 
w podatku od towarów i usług”. 
Nie sposób pojąć dlaczego? Bo 
w tym podatku zmiana podmio-
towości podatnika – dostawcy 
(usługodawcy) na nabywcę (usłu-
gobiorcę) oznacza faktyczny brak 
opodatkowania, gdyż:
n dostawca nie wykazuje po-

datku należnego, ale wyko-
nuje przecież czynność opo-
datkowaną, więc ma prawo 
do zwrotu podatku naliczo-
nego,

n nabywca wykazuje z tego ty-
tułu podatek należny, ale gdy 
nabyty towar (usługa) służy 
czynnościom dającym pra-
wo do odliczenia (opodatko-
wanym), to ów podatek na-
leżny równa się podatkowi 
naliczonemu, czyli nie ma 
podatku.

Jedynym wyjątkiem jest przypa-
dek, gdy nabywcą towaru (usłu-
gi) jest podatnik zwolniony (pod-
miotowo lub przedmiotowo), 
gdzie podatek należny będzie 
równał się zobowiązaniu podat-
kowemu, ale przecież zwolnieni 

podatnicy będą zawsze stanowić 
margines popytu.
Jedynym racjonalnym uzasad-
nieniem poglądu, że jakoby owo 
odwrotne obciążenie jest an-
tidotum na uchylenie od opo-
datkowania, jest konstatacja, że 
faktyczna likwidacja opodatko-
wania czyni ów proceder bez-
przedmiotowym: nie ma po-
datku, więc nie ma się od czego 
uchylać. To prawda, ale nie cał-
kiem: dostawca  (usługodawca) 
w  tym przypadku – mimo bra-
ku podatku należnego, ma pra-
wo do zwrotu podatku naliczo-
nego, czyli rozwiązanie to ma 
wszystkie wady stawki 0 proc., 
która leży u  podstaw wielu pa-
tologii w  tym podatku. I  tu do-
chodzimy do istoty problemu: 
rozwiązanie to jest w istocie za-
kamuflowaną postacią właśnie 
tej stawki, tyle tylko, że inaczej 
nazywaną. Nie bez powodu orę-
downikiem wprowadzenia tych 
rozwiązań jest biznes podatko-
wy, zwłaszcza ten międzyna-
rodowy, bo to on ma tu najwię-
cej do powiedzenia i  „słychać 
go” w środkach masowego prze-
kazu. Co ciekawe, rozwiązanie 
to nazwano w  sposób fałszywy 
(świadomie?) „odwrotnym ob-
ciążeniem”, co sugeruje, że to 
ktoś jednak coś płaci do budże-
tu, a przecież nie ma tu żadnych 
ciężarów. Nie bez powodu wszy-
scy chcą, aby ich towary zosta-
ły objęte owym pomysłem, bo 
w  ten sposób likwiduje się fak-
tyczne ciężary fiskalne.
Historia tego rozwiązania w na-
szym kraju wiąże się z załączni-
kiem nr 11 do ustawy o  podat-
ku od towarów i usług. Najpierw 
wprowadzono je na złom  
(1 kwietnia 2011 r.) potem na su-
rowce wtórne i  odpady (1 lipca 
2011 r.), następnie na stal i miedź 
(1 października 2013 r.). Natych-
miast po jego wprowadzeniu 
dzieją się przysłowiowe cuda: ro-
śnie wielokrotnie wartość sprze-
daży towarów objętych tych roz-
wiązaniem. Dlaczego? Bo są to 
towary oznaczone co do gatun-
ku, więc łatwo pod pozorem ich 
sprzedaży dostarczać inne, opo-
datkowane po stronie dostaw-
cy. Gdy objęto nim złom, to na 
skalę masową sprzedawano jako 
złom stal, gdy objęto stal, to pod 
tą przykrywką sprzedaje się już 
inne towary. 

Z  dniem 1 lipca 2015 r. kolejne 
grupy towarów znajdą się na tej 
liście, a przede wszystkim wyro-
by elektroniczne: tu też pojawi 
się fenomen „wzrostu sprzeda-
ży”, bo przecież „kanał stalowy” 
już został prawie w  całości wy-
eksploatowany przez oszustów.
Dalszy scenariusz będzie podob-
ny jak poprzedni: ktoś podniesie 
larum, że już nie można sprzeda-
wać towarów opodatkowanych 
po stronie dostawcy, bo zagra-
żają mu oszuści, którzy uchy-
lają się od opodatkowania, bo… 
sprzedają te towary jako złom, 
stal czy elektronikę. Pojawi się 
seria alarmistycznych artykułów 
prasowych o tym zjawisku, a na-
stępnie niewiadomo, dlaczego 
resort finansów opracuje projekt 
ustawy wydłużającej listę towa-
rów objętych owym odwrotnym 
obciążeniem o  kolejne pozy-
cje. A  Sejm grzecznie wszystko 

uchwali. W związku z tym, że do-
brze wiemy (wystarczy przeczy-
tać w internecie), jakie towary są 
sprzedawane jako stal czy złom, 
można nawet stworzyć tu realną 
prognozę. Dotyczy to zwłaszcza 
oleju rzepakowego, innych niż 
miedź metali kolorowych, zboża, 
a nawet herbaty i czekolady.
Oczywiście jest to droga doni-
kąd, gdyż w  ten sposób budżet 
traci kolejne miliardy złotych, 
a patologizacja tego podatku sta-
je się jeszcze głębsza. Ale gdy do 
naprawienia podatku bierze się 
biznes podatkowy, to czy efekt 
może być inny. 
Na koniec pytanie do orędow-
ników tego rozwiązania: czy 
mogą nas publicznie zapewnić, 
że nie uzyskali korzyści od tych 
podmiotów, które nie płacą po-
datku dzięki objęciu tych towa-
rów owym odwrotnym obciąże-
niem?

prof.  dr haB.  wItold modzElEwSkI
profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
prezes Instytutu Studiów Podatkowych
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W ostatnich dwóch latach 
zmiany w ustawach o po-
datkach dochodowych były 
dość radykalne. Ministerstwo 
przedstawiało tzw. agresyw-
ną optymalizację podatko-
wą jako negatywne zjawisko. 
W efekcie wszystkie optyma-
lizacje były tak postrzegane. 
Czy to właściwe spojrzenie?
Optymalizacja podatkowa nie jest 
zjawiskiem negatywnym. Oczy-
wiście negatywny klimat towa-
rzyszył wprowadzeniu przepisów 
obejmujących zakresem podmio-
towym ustawy o  CIT spółek ko-
mandytowo-akcyjnych i  prze-
pisów o  CFC. Dla mnie jednak 
optymalizacja to poszukiwanie 
drogi najniższego opodatkowa-
nia w  ramach granic wyznaczo-
nych przez państwo. Jeśli państwo 
ustanawia specjalne strefy ekono-
miczne, to naturalne jest lokowa-
nie inwestycji w  strefach w  celu 
skorzystania ze zwolnień z  po-
datków. Jeśli państwo wprowa-
dza ulgę na nowe technologie, to 
naturalne jest korzystanie z  niej 
przez podatników. 

Czy zatem te zmiany zatrzy-
mają dążenie podatników do 
wyboru najbardziej optymal-
nego opodatkowania?
Nie zatrzymają. Działania takie 
występowały już od dawna, wy-
stępują obecnie i  będą występo-
wać w przyszłości. Pierwsze wyro-
ki sądowe w europie w sprawach 
o wytyczenie granicy legalności mi-
nimalizowania obciążeń podatko-
wych datuje się na połowę XIX w. 
Obecna globalizacja gospodarki 
światowej sprawia, że jednostko-
wo ujawnione kwoty oszczędności, 
które są skutkiem optymalizacji, są 
bardziej wymowne niż kiedyś. Cza-
sami są wręcz porażająco wysokie. 
Dziś o tego typu zjawiskach mówi 
się dużo częściej niż jeszcze dekadę 
temu. Wynika to z możliwości gro-
madzenia i analizowania zintegro-
wanych i  masowych danych oraz 
rewolucji komunikacyjnej. Opty-
malizacje podatkowe, podobnie jak 
inne problemy społeczne, zajmują 
więc wiele miejsca w debacie pu-
blicznej.

Jak rozumiem dokonane zmia-
ny prawne nie zatrzyma-
ją optymalizacji. Czy moż-
na w takim razie, biorąc pod 
uwagę działania międzynaro-
dowych gremiów, takich jak 
np. oeCD, przewidzieć dalsze 
kroki Ministerstwa Finansów 
w zakresie optymalizacji?
W znacznym stopniu jest to moż-
liwe. Można przykładowo spo-
dziewać się działań zmierzających 
do skuteczniejszego identyfi-
kowania zagranicznych podat-
ników prowadzących w  Polsce 
działalność gospodarczą w  sta-
ły i  zorganizowany sposób, czyli 
w formie tzw. zakładów, a jedno-
cześnie niedeklarujących w Polsce 
dochodu do opodatkowania. Doj-
dzie też z pewnością do dalszego 
zacieśniania współpracy na are-
nie międzynarodowej – tak w za-
kresie wymiany informacji podat-
kowych, jak i działań mających na 
celu nadużywanie umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania. 
Równolegle należy też oczeki-
wać zmian wewnątrz administra-
cji podatkowej, polegających m.in. 
na tworzeniu wyspecjalizowa-
nych zespołów ds. zwalczania 
oszustw podatkowych czy popra-
wy efektowności kontroli pod-
miotów powiązanych, co wynika 
nie tyle z  upublicznionych nota-
tek, które wywołały ostatnio taką 
burzę, a z rządowego dokumentu, 
jakim jest Pakiet działań podatko-
wych na lata 2014-2017.

Wspomniał pan o notatce za-
wierającej wytyczne co do 
efektywności kontroli podat-
kowych na poziomie 80 proc. 
Wielu ekspertów uważa, że 
to oznacza, że 8 na 10 kontro-
li fiskusa musi skończyć się 
domiarem podatkowym. Czy 
pan również w ten sposób od-
czytuje intencje Ministerstwa 
Finansów?
Uważam, że takie opinie są bez-
podstawne i wynikają z całkowi-
tego niezrozumienia, czy wręcz 
niechęci zrozumienia sensu tych 
wytycznych. Minister Jacek Kapi-
ca na antenie jednej ze stacji ra-
diowych tłumaczył ostatnio, że 

chodzi o  właściwe typowanie 
podmiotów do kontroli, a nie za-
kładanie a priori, że 8 na 10 kon-
troli zakończy się decyzją domia-
rową. Wyjaśnienia te są dla mnie 
w pełni zrozumiałe i  spójne. Nie 
trzeba być bowiem specjalistą 
od postępowań podatkowych, 
a  wystarczy mieć podstawową 
wiedzę na temat zarządzania, 
na które składa się – jak wiado-
mo – planowanie, żeby prawi-
dłowo odczytać intencje MF. Je-
śli administracja podatkowa ma 
być, dzięki odpowiedniemu pla-
nowaniu, bardziej efektywna 
i  jednocześnie nie absorbować 
kontrolami podatników uczci-
wie prowadzących działalność, 
to nie pozostaje nic innego, jak 
takim działaniom przyklasnąć. 
Wszystkim powinno zależeć na 
efektywności administracji, gdyż 
ją finansujemy jako podatnicy. 
Wszelkie głosy sprzeciwu w tym 
przypadku, listy i petycje to łapa-
nie za słówka.

krytycy tego założenia zwraca-
ją jednak uwagę, że nie powin-
no się wskazywać docelowego 
poziomu skuteczności. Czy za-
wsze jest pan równie bezkry-
tyczny wobec decyzji MF?
zawsze staram się być obiektyw-
ny. Podoba mi się coraz większa 
otwartość MF, możliwość dialo-
gu na różnych forach, takich jak 
organizacje skupiające praco-
dawców czy spotkania Między-
narodowego Stowarzyszenia Po-
datkowego, w  których często 
uczestniczę. Wobec wielu działań 
lub zaniechań jestem natomiast 
krytyczny. 

Jakie działania resortu nie 
zasługują pana zdaniem na 
aprobatę?
Nie podoba mi się przykładowo 
to, że do niektórych zagadnień MF 
czy administracja podatkowa pod-
chodzą nieco bezrefleksyjnie czy 
nadgorliwie i  tu również jestem 
w  stanie podać liczne przykłady. 
Weźmy choćby próby opodatko-
wywania nieodpłatnych świadczeń 
od podmiotów z  grupy, zwłasz-
cza zagranicznych. Stawianie tego 
typu zarzutów polskim podatni-
kom to przecież de facto przyczy-
nek do transferowania dochodów 
za granicę. Nie ma nic prostsze-
go niż wprowadzenie odpłatno-
ści za znak towarowy czy gwaran-
cję, wskutek czego ryzyko znika, ale 
jednocześnie polski podatnik musi 
za te świadczenia przecież zapła-
cić. Równie sceptyczny stosunek 
mam także do implementacji pra-
wa unijnego. Mam wrażenie, że 
inne kraje podchodzą do tego za-
gadnienia w  bardziej przemyślany 
sposób – kiedy trzeba maksymal-
nie wykorzystują okres na wdroże-
nie dyrektywy, w innym przypadku 
odwrotnie. Świadomiej i odważniej 
wykorzystują opcje, przepisy fa-
kultatywne, których wprowadze-
nie (bądź niewprowadzenie) za-
leżeć powinno każdorazowo od 
uwarunkowań lokalnego rynku, 
poziomu rozwoju gospodarcze-
go, siły nabywczej społeczeństwa, 
nasycenia konkurencji i  wielu in-
nych czynników – w  zależności 
od przedmiotu regulacji. Weźmy 
na przykład uchwalone w  czerw-
cu 2014 r. przepisy unijne o rotacji 
audytorów, które w  istotny spo-
sób mogą wpłynąć na rynek usług 
doradztwa podatkowego. Kra-
je członkowskie mają możliwość 
uchwalić derogację dla usług do-
radztwa podatkowego, tak aby 
mogły być one świadczone przez 
firmy oferujące jednocześnie usługi 
audytu i  usługi doradztwa podat-
kowego dla wspólnych klientów. 
biorąc pod uwagę etap rozwo-
ju polskiego rynku, uniknięcie tej 
nadmiernej regulacji rynku usług 
doradztwa podatkowego było-
by z pewnością pożądane. Oby nie 
okazało się po fakcie, że wszystkie 
kraje skorzystają z możliwości libe-
ralizacji rynku, co uczyniły już przy-
kładowo Niemcy, a w Polsce regu-
lacje będą najbardziej restrykcyjne, 
co nierzadko ma miejsce.
RozMAWiAł łukAsz zAleWski

Efektywność fiskusa leży  
w interesie podatników
Rozmowa z Rafałem Ciołkiem, partnerem 

w zespole międzynarodowego prawa 

podatkowego w KPMG w Polsce

rafaŁ cIoŁEk
Partner w KPMG w Polsce
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Zwycięzcy IX Rankingu 
Firm i Doradców  
Podatkowych DGP

Michał Grzybowski z EY otrzymuje dyplom od Jadwigi Sztabińskiej, redaktor naczelnej DGP za zajęcie II miejsca w kategorii „po-
datki dochodowe”

Najlepsi doradcy podatkowi w kategorii „podatki i opłaty lokalne” (od lewej): Michał Skraba (3 miejsce), Agnieszka Tałasiewicz  
(2 miejsce), Paweł Banasik (1 miejsce)

Laureaci IX rankingu DGP

Wyniki na najskuteczniejsze 
i najlepsze firmy oraz najlepszych 
doradców podatkowych w  2014 
r. ogłosiliśmy na specjalnej gali, 
która odbyła się 4 marca br.
W  tegorocznym rankingu wzię-
ły udział 72 firmy, które zgłosi-
ły swój udział – przesłały ankiety 
do redakcji. To był jedyny waru-
nek, który musiały spełnić firmy 
i  kancelarie doradcze. Wskaza-
ły one również w ankietach wła-
snych doradców, którzy mieli 
szczególne osiągnięcia w doradz-
twie podatkowym. Osiągnię-
cia oceniła kapituła redakcyjna. 
Punkty przez nią przyznane po-
zwoliły wyłonić najlepszych do-
radców w  sześciu kategoriach. 
Niemniej zajęcie nawet ostat-
niego miejsca w naszym rankin-
gu jest dowodem wykonywania 
usług doradczych na najwyższym 
poziomie, dbałości o klienta i po-
szukiwania najlepszych rozwią-
zań podatkowych, a  także sto-
sowania wysokich standardów 
zawodu doradcy podatkowego. 
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I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania

patrzymy obiekty wnie.  piszemy odpowiedzialnie                
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wejdź: www.gazetaprawna.pl/konferencje/zarzadzanie_ciagloscia_dzialania

26 - 27
marca

MIEjSCE:
Hotel 

warszawianka 
w jachrance

•  zarządzanie ciągłością działania (Business Continuity Management)
•  analiza wpływu zdarzenia na biznes (Business Impact Analysis)
•  zarządzanie i komunikacja kryzysowa
•  zarządzanie ryzykiem i ochrona infrastruktury krytycznej
•  bezpieczeństwo informacji i teleinformatyczne
•  dobre praktyki i standardy zarządzania ciągłością działania w biznesie
•  technologie i systemy informatyczne w systemie zarządzania  

ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji 

w pROGRaMIE M.IN.:

KONTaKT MERYTORYCZNY: Karolina Markiewicz, tel. +48 533 433 283, e-mail: karolina.markiewicz@bcmg.pl 
KONTaKT ORGaNIZaCYjNY: Katarzyna Dyniec, tel. 22 530 44 86, e-mail: katarzyna.dyniec@infor.pl

Udział w kongresie jest odpłatny. Rejestracja za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie.

PROMOCJA

Laureaci IX rankingu DGP
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Biura rachunkowe mają 
nowe obowiązki w VAT

To skutek zeszłorocznej dere-
gulacji zawodu doradcy podat-
kowego. Potwierdzają to organy 
podatkowe w wydawanych inter-
pretacjach. Chodzi o to, że w wy-
niku nowelizacji ustawy o doradz-
twie podatkowym (Dz.U. z 2011 r. 
nr 41, poz. 213 ze zm.), która weszła 
w życie 10 sierpnia 2014 r., zmie-
niła się treść art. 2 ust. 1 pkt 2. Jako 
czynności doradztwa dodatkowo 
zostało w  nim wymienione pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych. Co 
prawda wcześniej – wskazują or-
gany podatkowe – doradcy podat-
kowi też mogli prowadzić księgi 
rachunkowe, ale na podstawie art. 
76a ust. 4 ustawy o rachunkowo-
ści (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). 
Przepis ten został jednak uchylo-
ny 10 sierpnia 2014 r., dlatego ko-
nieczna była zmiana art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy o doradztwie.
Po zmianach prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, ksiąg podatko-
wych i  innych ewidencji do ce-
lów podatkowych oraz udzielanie 
pomocy w tym zakresie stanowią 
więc czynności doradztwa po-
datkowego. Jednocześnie z  usta-
wy nie wynika, że do wykonywa-
nia tych czynności uprawnieni 
są wyłącznie doradcy podatko-
wi. Takie stanowisko zostało 
przedstawione np. w   interpre-
tacjach indywidualnych dyrekto-
ra Izby Skarbowej w  Katowicach 
z  5 stycznia br. (nr IBPP1/443-
932/14/AW) i  14 stycznia br. (nr 
IBPP1/443-1093/14/AW). 
Biura rachunkowe zostały w efek-
cie pozbawione możliwości ko-
rzystania ze zwolnienia z  VAT 
ze względu na wielkość obrotów 
nieprzekraczającą 150 tys. zł, czyli 
zwolnienia określonego w art. 113 
ustawy o VAT. 

Przedsiębiorcy usługowo prowa-
dzący księgi muszą też stosować 
kasy fiskalne. Przepisy wymagają 
bowiem, aby paragony wystawia-
ły wszystkie osoby, które świadczą 
usługi doradztwa podatkowego 
na rzecz osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej. W tym 
przypadku nie obowiązuje rów-
nież zwolnienie z  obowiązku 
ewidencji ze względu na limit ob-
rotu 20 tys. zł. Obowiązujące od 
1 stycznia 2015 r. rozporządzenie 
ministra finansów z  4 listopada 
2014 r. w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestru-
jących (Dz.U. poz. 1544) przewidu-
je bowiem, że usługi doradztwa 
świadczone na rzecz osób fizycz-
nych, trzeba ewidencjonować za 
pomocą kasy. Potwierdza to in-
terpretacja dyrektora katowickiej 
IS z  24 lutego br. (nr IBPP3/443-
1407/14/KG).
Przepisy przejściowe pozwoliły 
biurom rachunkowym korzystać 
ze zwolnienia z obowiązku stoso-
wania kasy do końca lutego br. Od 
1 marca co do zasady biura muszą 
więc wydawać paragony. Jedno-
cześnie część kosztów na zakup 
kasy mogą odzyskać. Jeżeli przy 
instalacją urządzenia fiskalne-
go biuro dopełniło wszystkie obo-
wiązki wynikające z  przepisów, 
to może skorzystać z ulgi na ich 
zakup. Odzyskać można 90 proc. 
ceny zakupu (bez VAT) każdej 
kasy, ale nie więcej niż 700 zł na 
jedno urządzenie. Zasady korzy-
stania z ulgi określa rozporządze-
nia ministra finansów z 27 grud-
nia 2010 r. w  sprawie odliczania 
i  zwrotu kwot wydatkowanych 
na zakup kas rejestrujących (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 163).

W przypadku podatników świad-
czących usługi opodatkowane 
ulgę na zakup kasy można roz-
liczyć w  deklaracji VAT za okres 
rozliczeniowy, w  którym rozpo-

częto ewidencjonowanie obro-
tu i kwot podatku należnego lub 
później. 

AGnieszkA PokoJskA

Usługowo prowadzący 

księgi muszą być 

zarejestrowani 

jako podatnicy VAT 

i to niezależnie od 

obrotów. Muszą 

też wystawiać 

paragony klientom 

indywidualnym

REKLAMA

Zasady obowiązujące od 10 sierpnia 2014 r.
przepis ustawy o do-
radztwie podatkowym

zakres usług doradztwa Wymagane  
uprawnienia

art. 2 ust. 1  pkt 1 udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie 
lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiąz-
ków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji admini-
stracyjnej związanej z tymi obowiązkami

doradcy podatkowe-
go, adwokata, radcy 
prawnego, biegłego 
rewidenta

art. 2 ust. 1  pkt 2 prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasen-
tów ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do 
celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

 brak 
art. 2 ust. 1  pkt 3 sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników 

i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im 
pomocy w tym zakresie

art. 2 ust. 1  pkt 4 reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postę-
powaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie 
sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administra-
cyjnych w sprawach podatkowych

doradcy podatkowe-
go, adwokata, radcy 
prawnego,
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Transakcje na udziałach w spółkach 
nieruchomościowych to ryzyko
Transakcje nieruchomościowe 
są w Polsce obarczone ryzykiem 
podatkowym. Wyjaśnijmy, o ja-
kie sytuacje chodzi. 
Obecnie transakcje dotyczące nie-
ruchomości są realizowane na dwa 
sposoby: sprzedaż aktywów, czyli 
po prostu gruntów niezabudowa-
nych lub zabudowanych (w szcze-
gólności budynkami) albo sprzedaż 
udziałów w  spółkach, w  których 
znaczącym aktywem są nierucho-
mości. W przypadku sprzedaży bu-
dynków komercyjnych (biurowce, 
centra handlowe, magazyny)  wy-
budowanych kilka lat temu często 
występują różnice między ich war-
tością historyczną a bieżącą wyce-
ną wartości rynkowej (a  w  efek-
cie ceną sprzedaży). Transakcje 
dotyczące takich obiektów zwy-
kle przeprowadzane są poprzez 
sprzedaż nieruchomości (akty-
wa). Sprzedaż udziałów w  spółce 
– właścicielu takiej nieruchomości 
– wiąże się bowiem z  konieczno-
ścią uwzględnienia przez nabywcę 
udziałów potencjalnego zobowią-
zania z tytułu odroczonego podat-
ku dochodowego, czyli w praktyce 
różnicy pomiędzy obecną warto-
ścią nieruchomości a  kosztami jej 
nabycia lub wybudowania ujętymi 
w księgach spółki. 

Jak rozumiem, w przypadku 
transakcji dotyczących nowych 
nieruchomości takie ryzyka nie 
występują.
Jest ono najczęściej ograniczo-
ne. W  przypadku nieruchomości 
nowo zabudowanych historycz-
na wartość wydatków inwestycyj-
nych z reguły jest znacznie bardziej 
zbliżona do wartości rynkowej nie-
ruchomości. Oczywiście mogą wy-
stąpić pewne różnice, np. wynikają-
ce z historycznie niższych kosztów 
zakupu gruntu w stosunku do jego 
obecnej wartości czy też różnych 
metodologii wyceny wartości nie-
ruchomości przyjmowanych przez 
nabywcę. Księgi zbywcy obrazują 
faktycznie poniesione wydatki na 
zakup gruntu lub koszty jego za-
budowy. Natomiast z perspektywy 
nabywcy wycena wartości projek-
tu najczęściej nie jest wykonywana 
w ujęciu majątkowym lecz metodą 
przepływów pieniężnych, innymi 
słowy w drodze określenia warto-
ści czynszowej danej nieruchomo-
ści komercyjnej. 
Jeżeli takie różnice w wycenie nie-
ruchomości są znikome i  nie ma 
innych przeszkód prawnych, to 
w  praktyce  zdarzają się transak-

cje, których przedmiotem sprzeda-
ży nie są bezpośrednio aktywa, lecz  
udziały w  spółkach nieruchomo-
ściowych. 

z takimi transakcjami wiąże się 
jednak ryzyko dotyczące VAT. 
z czego ono wynika? 
Problem tkwi m.in. w  krajowych 
przepisach, a  konkretnie w  art. 43 
ust. 16 ustawy o  VAT. W  skrócie, 
w świetle tego przepisu (choć jego 
treść budzi wiele wątpliwości), je-
śli podatnik zbywa udziały w spół-
ce, której składnikiem majątkowym 
są nieruchomości, to taka transak-
cja jest wyłączona ze zwolnienia 
z VAT. 

„Wyłączenie ze zwolnienia” – co 
to faktycznie oznacza?
Aby to wyjaśnić, trzeba odwołać 
się do dyrektywy 112 VAT w  spra-
wie wspólnego systemu podat-
ku od wartości dodanej. Daje ona 
państwom członkowskim możli-
wość wprowadzenia do krajowych 
przepisów regulacji, zgodnie z któ-
rą państwo opodatkuje transakcje 
zbywania akcji lub udziałów spółek 
nieruchomościowych na zasadach 
analogicznych jakie obowiązują 
przy zbywaniu nieruchomości.

Polska skorzystała z tej opcji, 
jaką daje dyrektywa? 
W  pewnym sensie. Inaczej niż 
stanowi dyrektywa, polski usta-
wodawca przyjął, że transak-
cja zbycia udziałów spółek nieru-
chomościowych stanowi usługę 
opodatkowaną VAT (tj. niekorzy-
stającą ze zwolnienia z  opodat-
kowania przy zbywaniu udzia-
łów, o którym mowa w art. 43 ust. 
1 pkt 40a ustawy o VAT). Problem 
w  tym, że dyrektywa daje pań-
stwom członkowskim  możliwość 
opodatkowania zbycia udziałów 
w  spółkach nieruchomościowych 
jak dostawy towarów, a  nie jako 
świadczenie usług. Rozwiązanie 
przyjęte w  ustawie o  VAT rozmija 
się więc z dyrektywą. 

Co na to organy podatkowe?
ze względu na specyficzny ję-
zyk regulacji art. 43 ust. 16 ustawy 
o  VAT odkodowanie rzeczywistej 
intencji ustawodawcy jest trud-
ne. Stąd zapewne stosunkowo nie-
wielka liczba interpretacji podatko-
wych wydawanych w tym zakresie 
i obawy podatników co do stano-
wiska ministra finansów w tym za-
kresie . W dotychczas wydawanych 
interpretacjach – a jest ich niewie-

le – minister potwierdzał zasadni-
czo, że transakcje zbycia udziałów 
w  spółkach nieruchomościowych 
nie podlegają opodatkowaniu VAT, 
przy czym uzasadnieniem tego 
stanowiska był charakter w  jakim 
w tych transakcjach działał zbyw-
ca udziałów, tj. zbycie nie następo-
wało w wykonywaniu działalności 
gospodarczej zbywcy, a  wyłącze-
nie w  wykonaniu jego uprawnień 
właścicielskich wobec udziałów 
czy akcji spółki nieruchomościowej. 
W świetle orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Ue sytuacja zby-
wania udziałów poza działalnością 
opodatkowaną VAT zbywcy wy-
stąpi w  szczególności, gdy zbyw-
ca w żaden sposób nie jest powią-
zany kontraktowo ze spółką, której 
udziały sprzedaje. 

o jakie powiązania chodzi?
Powiązanie kontraktowe zdefinio-
wał Trybunał Sprawiedliwości Ue 
jako usług zarządcze, usługi admi-
nistracyjne oraz finansowe. TSUe 
uznaje, że tak długo, jak tego ro-
dzaju powiązania między sprze-
dawcą i  spółka, której udziały są 
przedmiotem sprzedaży czy zby-
cia nie występują, tak długo zby-
cie udziałów lub akcji nie stano-
wi czynności opodatkowanej VAT, 
ponieważ zbywca nie występuje 
w charakterze podatnika VAT przy 
tej transakcji. Taki argument uznaje 
również polski fiskus. 

Czy to jedyny argument przema-
wiający za wyłączeniem zbycia 
udziałów z VAT?
Nie. zwykle w transakcjach nieru-
chomościowych sprzedawany jest 
cały pakiet udziałów (100 proc.). 

Moim zdaniem, w takim przypad-
ku można wskazywać, że przed-
miotem sprzedaży jest przed-
siębiorstwo zbywcy. Oczywiście 
argument ten może nie okazać się 
skuteczny, jeżeli zbywane  udziały 
są jednym z wielu aktywów sprze-
dającego i nie były w sensie orga-
nizacyjnym i funkcjonalnym wyod-
rębnione w jego przedsiębiorstwie. 
Oczywiście możliwe jest także wy-
kazywanie niezgodności regulacji 
art. 43 ust. 16 ustawy o VAT z dyrek-
tywą. Przy czym można się spodzie-
wać, że w przypadku ewentualne-
go sporu z organem ten argument 
uzna dopiero sąd. z punktu widze-
nia zwykłej transakcji na rynku nie-
ruchomościowym, w której istotny 
jest czas, czekanie na wyrok sądu 
zwykle nie wchodzi w grę. Wresz-
cie analizie podlegać może także 
miejsce opodatkowania transakcji 
zbycia udziałów.

Jakie jest wyjście z sytuacji?
z obserwacji rynku wynika, że wie-
lokrotnie temat opodatkowania 
VAT zbycia udziałów w  spółkach 
nieruchomościowych jest często 
pomijany. Nie można też wyklu-
czyć ryzyka otrzymania negatyw-
nej interpretacji. Część inwesto-
rów  opiera się w tym zakresie na 
orzecznictwie TSUe, uznając spół-
ki holdingowe jako niewystępują-
ce w roli podatnika VAT ponieważ 
nie są one zaangażowane w zarzą-
dzanie projektem nieruchomościo-
wym w  żaden inny sposób  poza 
wyłożeniem kapitału. Ta argumen-
tacja ma jednak pewną słabość.

Jaką?
Należy m.in. zwrócić uwagę na 
specyfikę regulacji polskich. Do-
tychczasowe orzecznictwo TSUe 
zapadło na kanwie przepisów trak-
tujących zbycie udziałów, spółkach 
nieruchomościowych jako dosta-
wę towarów, a  nie usługę. Moż-
na się więc zastanawiać, na ile to 
orzecznictwo jest adekwatne do 
naszej sytuacji.

Co zatem radzi pan podatnikom? 
z  pewnością szczegółową anali-
zę sytuacji w kontekście rozliczenia 
VAT takiej transakcji. Ostatecznie 
– przynajmniej w  części przypad-
ków – optymalne może być wy-
stąpienie o  interpretacje podatko-
we z zastosowaniem argumentacji 
adekwatnej do danej sytuacji fak-
tycznej.

RozMAWiAł łukAsz zAleWski

Piotr Andrzejak, partner 
odpowiedzialny za praktykę 
VAT w zespole podatkowym 
z kancelarii SK&S
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Projektowane 

oświadczenia 

majątkowe składane 

przez podatników 

w postępowaniach 

podatkowych oraz 

nowe regulacje 

dotyczące 

nieujawnionych źródeł 

przychodów ułatwią 

życie fiskusowi 

i jednocześnie 

utrudnią podatnikom. 

Ponadto presja ze 

strony partnerów z UE 

oraz USA na wdrożenie 

przepisów dotyczących 

FATCA, automatycznej  

wymiany informacji 

podatkowych oraz 

uchylenia tajemnicy 

bankowej, może 

doprowadzić do 

kolejnych problemów 

podatników

Działania fiskusa oraz plano-
wane zmiany w podatkach 
mogą niepokoić wielu podat-
ników. zmian jest kilka. kon-
trowersje budzi m.in. pomysł 
składania oświadczeń ma-
jątkowych, który przewiduje 
projekt dużej nowelizacji or-
dynacji podatkowej. od niego 
zacznijmy. Czy wprowadzenie 
obowiązku składania oświad-
czeń można uznać za nadmier-
ną ingerencję fiskusa w sferę 
majątkową podatników?

leszek BiAłoń
Obecnie taki obowiązek już ist-
nieje w przepisach, ale może być 
stosowany tylko w ramach kon-
troli podatkowej, w specyficznej 
sytuacji, gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że kontrolo-
wana osoba fizyczna nie ujaw-
niła wszystkich obrotów lub 
przychodów. W  projekcie na-

tomiast przepis o  oświadcze-
niach majątkowych pojawia 
się również w  części regulują-
cej ogólne zasady postępowa-
nia podatkowego – w  rozdzia-
le o  dowodach, co sugeruje, że 
oświadczeń można będzie wy-
magać we wszelkiego rodza-
ju postępowaniach, być może 
również w  ramach czynności 
sprawdzających. Nie mam wąt-
pliwości, że jest to nadmierna 
i chyba niepotrzebna ingerencja 
w sferę majątkową podatników. 
Jeśli organ chce zweryfikować 
przychody i  koszty podatni-
ka w  pewnym okresie rozlicze-
niowym, np. jednego roku po-
datkowego, to informacja na 
temat stanu majątku podatni-
ka na określony dzień niewiele 
mu powie. Majątek gromadzo-
ny jest bowiem nie w  jednym 
roku, ale na przestrzeni dłuższe-
go czasu i jest wypadkową wie-

lu zdarzeń. To trochę tak jakby 
próbowano zbudować rachunek 
wyników na podstawie same-
go bilansu. Dlatego należy sobie 
zadać pytanie, czy upowszech-
nienie oświadczeń majątko-
wych faktycznie przyczyni się do 
większej efektywności prowa-
dzonych postępowań i  lepszej 
ściągalności podatków. Moim 
zdaniem – nie.
Użycie tego instrumentu po-
winno być subsydiarne i  być 
stosowane w  wyjątkowych 
przypadkach. Jeśli natomiast 
oświadczenia majątkowe znajdą 
zastosowanie jako informacyjny 
wstęp do jakiegokolwiek postę-
powania podatkowego, lub aby 
zmiękczyć podatnika próbując 
przyłapać go na jakiejś nieści-
słości (pod groźbą kary za fał-
szywe zeznania). to możemy już 
mówić o wyraźnym zwiększeniu 
opresyjności systemu.

Jak głęboko fiskus może i będzie mógł ingerować  
w sferę majątkową podatni ków



d o r a d z t w o  |  p o d a t k I  |  r a N k I N g  |  d E B a t a

19

Obawiam się też o  ochronę 
danych osobowych, czy takie 
oświadczenia o  stanie majątku 
podatnika nie będą wypływać 
na zewnątrz i  czy nie będą tra-
fiać w niepożądane ręce. 

Warto zwrócić również uwa-
gę na projekt zmian w usta-
wie o PiT, dotyczący nieujaw-
nionych źródeł przychodów. 
Przewiduje on, że ciężar do-
wodu będzie spoczywał na po-
datniku. Co te zmiany ozna-
czają w praktyce?

leszek BiAłoń
Wątpliwości dotyczących 
oświadczeń majątkowych jest 
kilka. Jeśli podatnik oświadczy, 
że ma dom, który odziedziczył, 
a ponadto samochód i środki na 
koncie bankowym, to czy powi-
nien ten dom i  samochód jakoś 
wycenić? Historycznie z dnia na-

bycia czy według bieżącej war-
tości rynkowej? Czy posiłkować 
się rzeczoznawcą? brak precy-
zji w tym zakresie oznacza gro-
madzenie jeszcze większej ilo-
ści danych, które mogą bardziej 
konfudować organy podatkowe 
niż przyczynić się do wyjaśnie-
nia sprawy.

MiRosłAW MiChnA
W  moim odczuciu ten instru-
ment nie mieści się w  zasa-
dzie proporcjonalności. zgod-
nie z  nią organy podatkowe 
powinny stosować tylko takie 
środki przymusu oraz działa-
nia opresyjne wobec podatni-
ka, jakie są niezbędne do tego, 
aby podatek został przez nie-
go zadeklarowany w  prawidło-
wej wysokości i  zapłacony. Na-
tomiast czytając projekt dużej 
nowelizacji ordynacji podatko-
wej, dochodzę do przekonania, 
że mamy dążenie do uzyskania 
dużej przewagi fiskusa nad jego 
przeciwnikiem, czyli podatni-
kiem. Sprowadzanie wszelkich 
sporów do agresywnej konfron-
tacji fiskusa z  podatnikiem jest 
moim zdaniem błędem polity-
ki podatkowej państwa. zwróć-
my uwagę, że przedstawiciele 
Komisji Kodyfikacyjnej Ogólne-
go Prawa Podatkowego, zajmu-
jącej się nową ordynacją podat-
kową, wypowiadają się w innym 
duchu. Przyznają, że w  przepi-
sach powinny znaleźć się meto-
dy koncyliacyjne, a więc prowa-
dzące do współpracy pomiędzy 
podatnikiem a  organem podat-
kowym. Takie rozwiązania mają 
efektywnie zwiększać zakres 
zaufania podatników do orga-
nów podatkowych. Rozwiązania 
takie jak obowiązek składania 
oświadczeń majątkowych kon-
struowane są natomiast w  du-
chu konfrontacji. Ponadto tę 
samą miarę przykłada się do po-
datników dużych i  małych. To 
powoduje, że zwiększa się prze-
paść między organem admini-
stracji a  zwykłym obywatelem, 
podatnikiem. 

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Oświadczenia majątkowe to in-
strument represyjny i  element 
agresywnej polityki fiskalnej. 
Warto jednak tę politykę zła-
godzić, wprowadzając przykła-

dowo instrument, który zapro-
ponował prezydent bronisław 
Komorowski w  projekcie no-
welizacji Ordynacji podatkowej. 
Chodzi o  zasadę rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść podat-
nika (z  łac. in dubio pro tribu-
tario). Jeśli taka zasada zosta-
nie wprowadzona, to złożenie 
oświadczenia majątkowego nie 
będzie mogło podatnikowi za-
szkodzić. będzie on bowiem 
działał w  zaufaniu do organów 
państwa. Składa oświadczenie, 
ale nikt nie może go wykorzy-
stać przeciwko niemu.
bez takiej zasady chroniącej po-
datników obowiązek składania 
oświadczeń majątkowych może 
być wykorzystany przeciwko 
obywatelowi. Dlatego oceniam 
ten pomysł zdecydowanie ne-
gatywnie. 
Ponadto proponowane rozwią-
zanie bardzo przypomina insty-
tucję wyjawienia majątku z  ko-
deksu postępowania cywilnego. 
Tyle że w  kodeksie taka insty-
tucja ma sens, ponieważ chodzi 
o dłużnika, który nie chce wyja-
wić majątku, mimo że posiada 
on prawomocny wyrok nakazu-
jący zapłatę długu.
Natomiast zgodnie z  projektem 
ordynacji podatkowej oświad-
czenie majątkowe może dzia-
łać przeciwko osobie, która nie 
ma jeszcze postawionych zarzu-
tów. W ten sposób każdy podat-
nik może być traktowany jako 
potencjalny oszust podatkowy.

leszek BiAłoń
zgadzam się, ponadto oświad-
czenia majątkowe mogłyby 
mieć znaczenie przy podatkach 
typowo majątkowych, gdzie 
opodatkowane jest posiadanie 
określonych aktywów. Oświad-
czenie byłoby taką swoistą de-
klaracją podatkową. 

PioTR liss 
Nie mam wątpliwości że 
oświadczenia byłyby wykorzy-
stywane w każdym postępowa-
niu. Problem w  tym, że to jest 
represjonowanie podatników. 
Jestem też przekonany, że by-
łyby one wykorzystywane póź-
niej przez organy w  ramach 
nowo projektowanych przepi-
sów o  nieujawnionych źródłach 
przychodów. Dzięki tym rozwią-

Jak głęboko fiskus może i będzie mógł ingerować  
w sferę majątkową podatni ków
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zaniom organ nie będzie mu-
siał wszczynać postępowania. 
Wystarczy, że przejrzy oświad-
czenia, które do niego wpłyną, 
i  dzięki temu będzie mógł pod-
jąć stosowne działania. 
zwróćmy też uwagę, że do tej 
pory postępowania polegały 
głównie na kontrolowaniu wy-
datków osób, które dosyć roz-
rzutnie dysponowały swoim 
majątkiem. W  ten sposób po-
datnik sam prosił się o kontrolę 
fiskusa. Natomiast według no-
wych przepisów już sam zgro-
madzony majątek może być 
uznany za nieujawnione źródło 
przychodów. Dzięki temu or-
gan mając w  ręku oświadcze-
nie podatnika będzie mógł po-
równać deklaracje podatnika 
z  danymi, którymi dysponuje 
z  urzędu i  otrzyma wynik, któ-
ry będzie dla niego sygnałem do 
kontroli. Problemem jest tak-
że określenie wartości przycho-
du podlegającego opodatkowa-
niu. W  sprawach dotyczących 
nieujawnionych źródeł przycho-
dów wycena powinna być doko-
nywana według ceny historycz-
nej, a więc na moment nabycia. 
Nie zostało to jednak wprost 
określone, co może w  praktyce 
generować poważne kłopoty. 

leszek BiAłoń
Należy też zauważyć, że organy 
administracji publicznej, w  tym 
organy podatkowe, w  praktyce 
dysponują danymi, które podat-
nik mógłby wskazać w  oświad-
czeniu. To, do kogo należy dana 
nieruchomość, pojazd czy kon-
to w banku nie jest lub nie musi 
być dla organów tajemnicą. Wy-
starczyłoby wykorzystać istnie-
jące instrumenty prawne. 

MiRosłAW MiChnA
Przyjmując tok myślenia fiskusa, 
oświadczenia mają być instru-
mentem, który będzie ułatwiać 
ewentualne wszczynanie po-
stępowania w  sprawach o  nie-
ujawnione źródła przychodów. 
Nawet jeżeli organ nie wykorzy-
sta go w  takim postępowaniu, 
to być może przekazane dane 
organ wykorzysta je do innych, 
bliżej nieokreślonych celów. Py-
tanie tylko, czy taki instrument 
jest faktycznie niezbędny do 
tego, aby prawidłowo egzekwo-
wać zobowiązania podatko-
we. Moim zdaniem odpowiedź 
na nie jest negatywna. Jestem 
też przekonany, że nie tu należy 
szukać zwiększania wpływów 
budżetowych. 
Od pewnego czasu mam nieod-
parte wrażenie, że Skarb Pań-
stwa traci najbardziej na działa-
niach osób i  firm, które celowo 
zmierzają do wyłudzenia podat-

ku VAT od różnego rodzaju to-
warów – złomu, sprzętu tele-
komunikacyjnego oraz paliw. 
Problem w  tym, że wykrywanie 
oszustw jest trudnym zadaniem. 
Są to niewątpliwie działania 
z  góry zamierzone. zakładają 
one cel przestępczy i  zamknię-
cie tego procederu w  określo-
nym czasie. W  tym przypad-
ku bardzo trudno jest postawić 
bariery prawne. Trzeba podjąć 
działania, które pozwolą usta-
lić stan faktyczny i znaleźć karu-
zelę VAT, a  następnie ją zlikwi-
dować. Skoro jednak jest to tak 
trudne zadanie i  nie można za-
hamować strat budżetowych, 
to fiskus starając się je poweto-
wać, dąży do tego, aby podat-
nicy, którzy normalnie funkcjo-
nują, dopłacili podatek za tych 
złych. Dopóki takie działania or-
gany będą podejmowały, do-
póty będziemy mieli do czynie-
nia z  sytuacją, w  której zmiany 
o charakterze represyjnym będą 
celowe, ale jednocześnie w spo-
sób nieuzasadniony zmierzające 
do przeniesienia ciężaru odpo-
wiedzialności na rzetelne firmy.
z  zapowiedzi Ministerstwa Fi-
nansów wynika, że dążymy do 
sytuacji, aby uczynić urząd skar-
bowy przyjaznym dla podatnika. 
Podatnik ma być klientem orga-
nu podatkowego. Te zapowiedzi 
są sprzeczne z założeniami, jaki-
mi często kierują się organy po-
datkowe. z  góry przyjmują one, 
że podatnik jest przeciwnikiem, 
nad którym trzeba mieć większą 
kontrolę. Działania w tym duchu 
są sprzeczne z  zasadą propor-
cjonalności i  sytuacją, do której 
chcemy dojść w  dłuższym cza-
sie. 

Minister finansów mówi rów-
nież o podziale na dobrych 
i złych podatników. Czy moż-
na postawić gdzieś wyraźną 
granicę? Czy ścigając złych nie 
wciągamy w to również tych 
rzetelnych podatników? Wy-
daje się, że dzieje się tak w ści-
ganiu karuzel VAT. Tym sa-
mym fiskus znów ingeruje 
w majątek rzetelnych podat-
ników.

MiRosłAW MiChnA
Na pewno sankcja, która polega 
na wyłączeniu możliwości od-
liczenia VAT na którymś etapie 
łańcucha obrotu, może być do-
tkliwa i  często niesprawiedli-
wa. Jednak mimo iż na taką wy-
gląda, będzie uzasadniona, jeśli 
faktycznie było porozumienie 
między firmą nabywającą towa-
ry lub usługi a oszustami podat-
kowymi. 
zgadzam się, że należy rozróżnić 
podatników na dobrych i  złych. 

Pierwszych traktować lepiej, 
ponieważ oni rozliczają się pra-
widłowo, płacą podatki w nale-
żytej wysokości. Mają więc być 
zadowoleni. Takie jest założe-
nie. z kolei tych, którzy nie wy-
pełniają swoich obowiązków, 
należy traktować ostrzej. Przy-
kładowo, duża nowelizacja or-
dynacji podatkowej zawie-
ra rozwiązania skierowane do 
obu grup. Problem dotyczy po-
stawienia granicy i rozróżnienia, 
których podatników traktujemy 
lepiej. Prościej jest więc nieste-
ty, tak jak to się dzieje obecnie, 
zastosować jedną zasadę do-
mniemania winy w stosunku do 
wszystkich podatników.

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Oczywiste jest, że zadaniem 
aparatu skarbowego jest ści-
ganie oszustów podatkowych. 
Jednak metody stosowane przez 
MF takie jak listy ostrzegaw-
cze są nieporozumieniem. Są 
one skierowane nie do oszu-
stów, tylko do przedsiębior-
ców, którzy uczciwie funkcjonu-
ją na rynku. Przedsiębiorcy czują 
się więc jak potencjalni oszuści. 
Kryteria oszustw wskazywa-
ne w  listach może spełnić każ-
dy podatnik. Wystarczy prowa-
dzić działalność w formie spółki 
z  o.o. o  minimalnym kapitale 
albo być osobą dokonującą do-
staw towarów o dużej wartości. 
Minister w  listach wskazuje, że 
oszustem może być osoba, któ-
ry spełnia zarówno jeden punkt, 
jak i wszystkie. W moim odczu-
ciu listy skierowane są więc do 
kontrahentów oszustów. Mi-
nister ostrzega, że jeśli kontra-
hent oszusta zawrze transakcję 
z  przestępcą, to jest sam so-
bie winien. Następnie kontro-
le w  danej branży – paliwowej 
czy elektronicznej – są kierowa-
ne do uczciwych podatników. 
Oszusta bowiem już nie ma. 
Akcja „słup czy oszust” również 
jest skierowana nie do tych, do 
których powinna. Cały nacisk 
powinien być przede wszystkim 
skierowany na ściganie oszu-
stów, a  nie tylko na prewencje 
wśród kontrahentów oszusta. 

PioTR liss 
Przyznajmy jednak, że oszu-
stów również dopada sprawie-
dliwość. Wyroki karne zapada-
ją wobec przestępców. Problem 
jest taki, że oni nie chcą ujaw-
niać swoich mocodawców. Na-
wet, jeśli sąd orzeknie karę wię-
zienia dla złapanego przestępcy, 
to i  tak do fiskusa nie wpłynie 
żadna należność, ponieważ tzw. 
słupy zwykle nie posiadają żad-
nego majątku. To jest realny kło-
pot dla organów podatkowych. 

lESzEk BIaŁoń
doradca podatkowy,
wspólnik praktyki 
podatkowej GWW

pIotr lISS
partner podatkowy, 
RSM Poland KzWS
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Myślę, że aparat karny całkiem 
nieźle sobie radzi ze ściganiem 
przestępców. Tylko że jest to 
działanie nieefektywne podat-
kowo i  nieprzekładające się na 
zwiększenie wpływów budże-
towych. Minister finansów wy-
maga jednak wyników finanso-
wych, stąd karanie uczciwych 
przedsiębiorców.

MiRosłAW MiChnA
Każda zmiana w zakresie złago-
dzenia procedury karnej zawsze 
rodzi podejrzenie, że władza 
przeprowadza formę amne-
stii czy abolicji, a  więc dopusz-
cza do zwiększenia skali nad-
użyć podatkowych. Tak to może 
być odbierane. Stąd trudno o ja-
kieś zmiany. Od wielu lat eks-
perci zwracają uwagę na to, że 
decyzja podatkowa może stać 
się automatycznie asumptem 
do wystąpienia z  aktem oskar-
żenia wobec podatnika, a  kwe-
stia winy zostaje pominięta. 

PioTR liss 
W moim przekonaniu jest to wy-
raźny objaw represjonowania. To 
w zasadzie sygnał niosący za sobą 
wyraźny komunikat do podatnika: 
„Jeśli dostaniesz wezwanie z  ko-
mórki karno-skarbowej, to weź 
ten mandat na 3 tys. zł i ciesz się, 
że wyszedłeś tylko z tym manda-
tem, a nie wszczęliśmy wobec cie-
bie postępowania karnego, bo to 
wiązałoby się z  dużo większymi 
konsekwencjami”.

MiRosłAW MiChnA
Postawienie zarzutów w postę-
powaniu karnym skarbowym 
jest jedną z  większych dolegli-
wości, którą uczciwy obywa-
tel może na swojej drodze na-
potkać, stąd użycie tej instytucji 
powinno być stosowane z  naj-
wyższą rozwagą. 

PioTR liss 
Niestety w  komórkach karno-
-skarbowych nie znajduje ak-
ceptacji argument o  działaniu 
w wyniku  błędu przez podatni-
ka lub że wina jest nieumyślna. 

MiRosłAW MiChnA
Myślę, że aparat skarbowy za-
pomina w  tego rodzaju po-
stępowaniach o  jednej rzeczy. 
Chodzi o to, aby spojrzeć na po-
litykę podatkową jako całość. 
Innymi słowy, pomyśleć, jakie 
będą konsekwencje działań fi-
skusa dla sposobu kształtowa-
nia relacji między obywatelem 
a  urzędem skarbowym. Chodzi 
o  to, żeby te relacje były w  ja-
kiś sposób ludzkie. Przykładanie 
takiej samej miary walki z  po-
datnikiem do dużej firmy, któ-
ra dysponuje pewnymi środka-

mi obrony, a  więc może sobie 
pozwolić na wykwalifikowaną, 
profesjonalną obsługę i  do po-
datnika małego czy osoby fi-
zycznej nieprowadzącej dzia-
łalności gospodarczej jest moim 
zdaniem błędem strategicznym. 
To powoduje, że wszyscy czują 
się potencjalnie winni.
Tymczasem nawet w  ustawo-
dawstwie unijnym bardzo wy-
raźnie różnicuje się duże pod-
mioty, które są obarczane 
większym zakresem obowiąz-
ków od małych i  średnich firm, 
które generalnie są motorem 
rozwojowym gospodarki i  tym 
samym są traktowane łagodniej 
(np. w zakresie pomocy publicz-
nej czy obowiązków sprawoz-
dawczych). Ue stara się im po-
magać w  zakresie obowiązków 
biurokratycznych. W  Polsce ta-
kiego zróżnicowania brakuje. 

leszek BiAłoń
Mało tego, duże podmioty 
w  przeciwieństwie do małych 
i średnich przedsiębiorstw mogą 
liczyć na obsługę przez duże, 
wyspecjalizowane urzędy skar-
bowe, które mają z  założenia 
być przyjazne, a przede wszyst-
kim fachowe.
Państwo zwracają też uwagę, że 
system podatkowy powinien być 
łagodny i  przyjazny dla podatni-
ka. Może to i  prawda, ale moim 
zdaniem w  samą naturę egze-
kwowania zobowiązań podatko-
wych wpisana jest represyjność. 
Są też chyba na świecie syste-
my jeszcze bardziej represyjne 
niż nasz (np. amerykański). Jeśli 
jednak owa represyjność prowa-
dzi do efektywniejszej pracy or-
ganów podatkowych, do lepszej 
ściągalności podatków w sposób 
sprawiedliwy, to nie powinno być 
to oceniane negatywnie. W przy-
padku oświadczeń majątkowych, 
o których  rozmawialiśmy na po-
czątku, nie widzę poprawy efek-
tywności. Dlatego trudno pozy-
tywnie oceniać ten instrument.

obecnie na arenie międzyna-
rodowej są planowane zmia-
ny dotyczące automatycznej 
wymiany informacji podat-
kowych i ustawa FATCA. Czy 
ta wymiana nie będzie kolej-
ną ingerencją w majątek po-
datników? Planowana jest 
również likwidacja tajemnicy 
bankowej. A zatem dane o ma-
jątku zgromadzonym przez 
podatników na zagranicznych 
kontach administracja podat-
kowa dostanie za darmo. Jakie 
będą tego skutki?

leszek BiAłoń
Wkrótce nastąpi ostateczny 
kres instytucji znanej jako „ta-

jemnica bankowa”. Taka jest 
obecna tendencja ogólnoświa-
towa i  z  tym nie da się już po-
lemizować ani walczyć, skoro 
uległ jej taki kraj jak Szwajca-
ria. Podobnie wymiana informa-
cji podatkowej jako instrument 
zapewnienia większej przejrzy-
stości w międzynarodowych re-
lacjach podatkowych jest już 
przesądzona. Temu służyć ma 
FATCA i  nowelizacja dyrektywy 
Rady Ue 2011/16.
Chciałbym zwrócić uwagę na 
dwa aspekty tej wielkiej zmiany.
Po pierwsze, na rynku (pomię-
dzy instytucjami finansowy-
mi a  organami skarbowymi) 
zacznie krążyć ogromna ilość 
wrażliwych danych: kto gdzie 
inwestuje, jaki dochód zrealizo-
wał, kto jest rezydentem jakie-
go państwa, gdzie lokuje środ-
ki itp. Praktycznie każdy klient 
biura czy funduszu będzie pod-
dany weryfikacji jako potencjal-
ny rezydent innego kraju. znów 
powstaje pytanie – do kogo te 
informacje trafią poza fisku-
sem i  jak zostaną wykorzysta-
ne. Wiemy, że poziom ochrony 
danych osobowych czy stopień 
utrzymywania tajemnicy skar-
bowej jest różny w różnych kra-
jach. z  jednej strony łatwiej 
będzie walczyć z  ukrytymi, nie-
opodatkowanymi dochodami, 
ale też nie wiemy, jakie będą 
negatywne skutki obrotu taką 
ilością wrażliwych danych. Wy-
wiadownie gospodarcze pewnie 
już zacierają ręce.
Po drugie, nie wiem, czy wszy-
scy zdają sobie sprawę, jak wiel-
ki ciężar administracyjny wiąże 
się np. z  umową FATCA. Na-
sza administracja będzie mu-
siała nadzorować prawidłowe 
wykonanie obowiązków nało-
żonych na instytucje finanso-
we i przetworzyć ogromną ilość 
danych przed wysłaniem ich do 
IRS (amerykańskiego fiskusa – 
przyp. red.). Do tego dochodzi 
postępowanie wyjaśniające na 
wypadek wątpliwości IRS, po-
stępowanie kontrolne wobec 
instytucji finansowych, proce-
dura odwoławcza, postępowa-
nie przed sądami administra-
cyjnymi itp. Wszystko to po to, 
aby przekazać wiarygodne dane 
do USA odnośnie do rezydentów 
podatkowych tego kraju. Fakt, 
że taką pracę nasza administra-
cja będzie wykonywać nieod-
płatnie, czyli na koszt polskiego 
podatnika, można nazwać nie-
porozumieniem.

PioTR liss 
Niewątpliwie wymiana infor-
macji i  ustawa FATCA wymu-
szą działanie, które odmiennie 
od tego, co przyjmowaliśmy do-

mI roSŁaw mIch Na
partner w dziale 
doradztwa 
podatkowego w KPMG 
w Polsce

JuStyNa  
za Jąc-wySocka
dyrektor departamentu 
doradztwa 
podatkowego 
Małopolskiego Instytutu 
Studiów Podatkowych  
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tychczas, jest nakierowane na 
to, żeby złapać ukrywających 
dochody. Podatnik w tym przy-
padku jest biernym przedmio-
tem toczącej się, trochę w  tle, 
kontroli. O tym, że ukrywał do-
chody, może się dowiedzieć od 
organu podatkowego. Myślę, że 
takie działanie organu będzie 
jednak prawidłowe. Warunkiem 
jest jednak objęcie tych danych 
tajemnicą skarbową. 

Automatyczna wymiana in-
formacji podatkowych ma 
również obowiązywać mię-
dzy administracjami podat-
kowymi państw ue. Do kogo 
te rozwiązania są skierowa-
ne? odnoszę wrażenie, że nie 
do międzynarodowych korpo-
racji, które osiągają miliardy 
dolarów przychodów i płacą 
bardzo niskie podatki.  

PioTR liss 
Automatyczna wymiana ma na 
celu wyłapanie osób, które fak-
tycznie ukryły pieniądze na ra-
chunkach. Moim zdaniem, to 
ukróci ukrywanie dochodów. 
zwróćmy uwagę, że jeszcze parę 
lat temu podatnicy byli mocniej 
zainteresowani ochroną swo-
ich danych osobowych. Obec-
nie wielu udostępnia swoje dane 
w  internecie, a  zainteresowanie 
ochroną danych jest mniejsze. 
W sieci można więc znaleźć zdję-
cia osób prywatnych z samocho-
dem czy z domem w tle. Podat-
nicy nie zdają sobie sprawy, że to 
może być potencjalnie materiał 
interesujący też fiskusa. 

MiRosłAW MiChnA
Te przepisy i  tak byłyby stoso-
wane. Projekt przewiduje, że 
obowiązki spadają na polskich 
obywateli. 

PioTR liss 
Moim zdaniem to rozwiązanie 
będzie skierowane również do 
polskich podatników, którzy nie-
koniecznie celowo ukrywali do-
chody, a raczej nie mieli świado-
mości konieczności ich zapłaty. 
Wystarczy, aby polski podat-
nik zainwestował na giełdzie 
za granicą. Tego rodzaju trans-
akcje nie zawsze są obsługiwa-

ne przez polskich maklerów. Na 
polskim rynku pojawił się ostat-
nio makler holenderski. Praw-
dopodobnie polski podatnik nie 
dostanie od niego PIT-8C. Jeśli 
hossa za granicą będzie trwała, 
to może chodzić o pokaźny do-
chód do opodatkowania. A  po-
datnicy mogą nie mieć świado-
mości, że mimo braku PIT-8C 
muszą się rozliczyć z  tych zy-
sków. Uzyskując informację na 
zasadzie automatycznej wy-
miany będzie można takie oso-
by wykryć oraz wyegzekwować 
zaległy podatek.

A czy jest jakiś mechanizm, 
który miałby przeciwdziałać 
ingerencji fiskusa w majątek 
podatników?

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Można wskazać na projektowa-
ną zasadę rozstrzygania wąt-
pliwości na korzyść podatnika, 
która mimo że w  polskim pra-
wie podatkowym jest od za-
wsze, to nie była wprost wpi-
sana do przepisów. W  efekcie 
sądy traktują ją po macoszemu. 
Jeśli jednak zostanie ona wpro-
wadzona wprost do ordyna-
cji podatkowej, ułatwi zmianę 
mentalności urzędników. My-
ślę, że będzie można wymóc na 
sądach, aby kontrolowały, czy 
ta zasada jest stosowana przez 
organy podatkowe. Nie jestem 
wielką optymistką, ale to jest 
jakiś krok do przodu. Obecnie 
o  tej zasadzie czytam jedynie 
w książkach i komentarzach. 

Czy ta zasada powinna doty-
czyć wyłącznie wątpliwości 
prawnych czy również usta-
leń stanu faktycznego?

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Moim zdaniem wszystkich, po-
nieważ faktycznie prawo po-
datkowe ma charakter represyj-
ny. Skoro tak, to weźmy zasadę 
z  prawa karnego domniemania 
niewinności i rozstrzygania wąt-
pliwości na korzyść podatnika, 
czyli wszystkich wątpliwości.

MiRosłAW MiChnA
zasada rozstrzygania wątpli-
wości na korzyść podatnika od-

powiada na zapotrzebowanie 
społeczne. Można jednak zało-
żyć, że organ, wszczynając po-
stępowanie podatkowe, wąt-
pliwości co do rozstrzygnięcia 
mieć nie będzie. Nie będzie więc 
musiał rozstrzygać wątpliwości 
na korzyść podatnika. Ochrona 
podatników będzie zatem opie-
rała się wyłącznie na postępo-
waniu sądowym. Wyobrażam 
sobie, że powstaną problemy, 
jak daleko ma sięgać ochro-
na wynikająca z omawianej za-
sady, jakie wątpliwości mamy 
rozstrzygać na korzyść i  w  ja-
kim zakresie. Takie zastrzeżenia 
podniosło MF, które stwierdzi-
ło, że zasada jest akceptowal-
na, tylko jest niejasna w zakre-
sie tego, jak ma być stosowana. 

są trzy propozycje Rady kon-
sultacyjnej Prawa Podatko-
wego, które precyzują tę za-
sadę. MF uważa, że każda 
z nich jest lepsza niż wersja 
zaproponowana w projekcie 
prezydenckim.  Środowiska 
przedsiębiorców opowiada-
ją się z kolei za wprowadze-
niem tej zasady w wersji pre-
zydenckiej, bo ta wersja jest 
już w sejmie. Wystarczy, żeby 
posłowie ją przegłosowali.

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Projekt prezydencki zakła-
da ułatwienia dla podatników. 
Projekt dużej nowelizacji au-
torstwa MF takiego założenia 
nie ma. Ma natomiast ułatwić 
pracę organom podatkowym. 
Stąd pomysł z  oświadczeniami. 
Chciałabym, żeby zasada in du-
bio pro tributario została wpro-
wadzona, ale obawiam się, że 
nic z niej nie będzie. Rozmawia-
łam z  przedsiębiorcami, co by 
woleli: płacić wyższe podatki, 
mając przyjazny urząd i  proste 
prawo, czy niskie podatki, ale 
wielką niewiadomą. Firmy wolą 
proste podatki. Przedsiębiorcy 
chcą więc płacić daniny, ale do-
magają się ułatwień.

Jak zatem fiskus będzie mógł 
ingerować w sferę majątkową 
podatników po tych wszyst-
kich projektowanych zmia-
nach?

MiRosłAW MiChnA
Sądzę, że w  najbliższym czasie 
zakres ingerencji będzie coraz 
większy, ponieważ proponowa-
ne rozwiązania są nastawione 
na większą efektywność zbie-
rania dochodów budżetowych. 
Myślę, że perspektywa korzy-
ści dla budżetu będzie domino-
wała. zostanie też podniesiony 
element redystrybucji środ-
ków publicznych. Chodzi o  to, 
że wpływy podatkowe są nam 
potrzebne, aby utrzymać infra-
strukturę wojskową, zUS i inne. 
Ja bym się zgodził ze zwiększe-
niem ingerencji, ale nie można 
zapominać o   zabezpieczeniu, 
że każdy urzędnik będzie wy-
konywał swoje zadania zgod-
nie z  duchem przepisów. Mu-
simy więc dać podatnikom 
gwarancje obrony ich intere-
sów. Ich zwiększenie powinno 
być symetryczne do zwiększe-
nia ingerencji w sferę prywatną 
podatnika i  restrykcyjności or-
ganów podatkowych.

JusTynA zAJąC-WysoCkA
Niepokoi mnie to, co się dzie-
je w  postępowaniach podat-
kowych. zgadzam się na nowe 
mechanizmy dla organów po-
datkowych tam, gdzie to jest 
konieczne, ale jednocześnie 
wprowadźmy ochronę dla po-
datników. 

leszek BiAłoń
zwiększona ingerencja w  pra-
wa osobiste podatnika i  więk-
sza inwigilacja przez fiskusa 
jest chyba w  świetle podpisa-
nych umów międzynarodowych 
i  ustroju Ue nieunikniona. Dzi-
wię się, że tak poważna zmia-
na odbywa się praktycznie bez 
jakiejś szerszej debaty publicz-
nej, nie tylko w  Polsce, ale też 
w  europie. W  Polsce o  udziale 
w  FATCA praktycznie nie dys-
kutowaliśmy, a spora część na-
szych obywateli będzie odczu-
wać jej skutki bezpośrednio, 
jako klienci banków i  instytu-
cji finansowych oraz pośred-
nio, poprzez większe obciążenie 
aparatu administracyjnego. 
 

DeBATę PRoWADził  
łukAsz zAleWski

Partnerzy debaty
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