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PODATEK VAT
W POLSCE
- PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP

Nie ulega wątpliwości, że we współczesnej gospodarce regulacje podatkowe mają ogromny wpływ na prowadzenie
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Stymulacja wzrostu gospodarczego jest jedną z funkcji, jakie powinny
pełnić podatki w prawidłowo funkcjonującym państwie. Dlatego obowiązkiem każdego ustawodawcy jest umiejętne
tworzenie przepisów podatkowych, tak aby łączyły one zarówno potrzeby fiskalne państwa jak i zapewniały dogodne
warunki do prowadzenia i rozwijania biznesu.
W ramach projektu „Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu
społecznym i podatku VAT”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przygotowali raport, w którym zostały zidentyfikowane
najważniejsze problemy związane z polskim systemem podatkowym zwłaszcza podatkiem VAT, z którymi spotykają się
przedsiębiorcy. W raporcie wyodrębniono cześć obszarów, w których koncentrują się główne zagrożenia i oczekiwania
przedsiębiorców w zakresie zmian w systemie podatkowym w Polsce.
Skomplikowane, niejednoznaczne i trudne w interpretacji
przepisy prawa
Przedsiębiorcy przede wszystkim zwracają uwagę na to, że prawo podatkowe
jest bardzo skomplikowane, niejednoznaczne i trudne w interpretacji.
Wskazują jednocześnie, iż w Polsce poświęca się dużą ilość czasu oraz
środków finansowych na funkcjonowanie w istniejącym otoczeniu prawnym.
Przedsiębiorcy muszą często występować o interpretacje podatkowe, jednakże
mogą one nie być gwarantem bezpieczeństwa prawnego, ponieważ liczba
zmian w przepisach podatkowych jest zbyt duża. Wyniki pokazują jednocześnie,
że  wydanie  interpretacji zajmuje dużo czasu, co niejednokrotnie destabilizuje
pracę przedsiębiorstwa. Oczywiste jest to, że nie uda się stworzyć prawa, które
nie będzie zmieniane. Niemniej do takiego idealnego modelu powinno się dążyć
tak, aby przedsiębiorcy mogli przede wszystkim skupić się na prowadzeniu
działalności gospodarczej, a nie na biurokracji.
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Czas oczekiwania na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych (dane w %)

Obecny czas oczekiwania

Pożądany maksymalny czas oczekiwania

10

4

14

22

33

22

mniej niż tydzień
1–2 miesiące
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46

1–2 tygodnie
3–6 miesięcy

9

3

9

2–4 tygodnie
dłużej niż pól roku

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że aż 31% badanych wskazało na potrzebę wydawania interpretacji ogólnych
przez Ministerstwo Finansów. Na podstawie przeprowadzonego badania można wysnuć tezę, że zdecydowana większość
przedsiębiorców podziela opinię, iż Ministerstwo Finansów myśli tylko o wpływach budżetowych, a nie o zachowaniu
właściwych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Odczuwalny jest również brak wsparcia ze strony
resortu finansów. W ocenie przedsiębiorców zmiany w prawie podatkowym mają przede wszystkim podłoże polityczne,
a nie ekonomiczne. Częstotliwość zmian w regulacjach prawnych wynika nie z tego, że tak dynamicznie zmienia się
otoczenie gospodarcze, ale z faktu, iż obecny system jest po prostu wadliwy.
Niewłaściwy przebieg procesu legislacyjnego
Kolejnym aspektem jest niewłaściwy przebieg procesu legislacyjnego. Jedynie
połowa badanych uważa, że przedsiębiorcy mają wpływ na zmiany w prawie
podatkowym. Konsultacje społeczne to wciąż mało popularna forma dialogu
z ustawodawcą. W ciągu ostatnich dwóch lat z takiej możliwości skorzystało
zaledwie 7% firm. Ponadto w przypadku aż 67% przedsiębiorstw, które włączyły
się w konsultacje, albo w ogóle nie udało się im zaprezentować swojego stanowiska,
albo nie spowodowało ono zmiany początkowych założeń na bardziej korzystne.
Co więcej uczestnicy badania wskazali, że ważna jest również kwestia vacatio
legis. Zmiany w przepisach podatkowych nie mogą zaskakiwać przedsiębiorców
i wchodzić w życie z dnia na dzień.
Efekt uczestnictwa ﬁrmy w konsultacjach społecznych (dane w %)
konsultacje pozwoliły na zaprezentowanie naszego
konsultacje nie pozwoliły
19
stanowiska i przyjęto rozwiązania bardziej korzystne
na zaprezentowanie naszego stanowiska
33
dla naszej
ﬁrmywniż
Firmy korzystające z usług biur rachunkowych
(dane
%)pierwotnie zakładał projekt

mikroprzedsiebiorstwa
konsultacje pozwoliły na zaprezentowanie naszego
stanowiska, ale NIE przyjęto rozwiązań bardziej
korzystnych
małe przedsiębiorstwa
dla naszej ﬁrmy niż pierwotnie zakładany projekt

57
48

32
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średnie przedsiębiorstwa
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Relacje z organami podatkowymi
Trzecim istotnym obszarem, który podlegał analizie, była częstotliwość
i uciążliwość kontroli, a także nastawienie urzędników podczas jej wykonywania.
Z badań wynika, że co trzecia firma była poddana kontroli doraźnej, rzadsze
okazały się kontrole właściwe i te przeprowadzone w związku ze złożeniem
wniosku o zwrot podatku VAT. Większość badanych uznała, że kontrole nie
miały wpływu lub wpłynęły w bardzo ograniczonym zakresie na funkcjonowanie
firmy. Jednak aż 81% przedsiębiorców twierdzi, że gdy urzędnik będzie chciał,
to podczas kontroli podatkowej znajdzie jakieś uchybienia. Dlatego też zachodzi
potrzeba wprowadzenia jasnych procedur działania administracji podatkowej,
a także poszerzenia wiedzy urzędników skarbowych. Co istotne, aż 24% badanych zdecydowanie zgadza się z poglądem,
że bardziej opłaca się zrezygnować ze zwrotu VAT, niż przechodzić kontrolę z tym związaną – co pokazuje tylko, że organy
podatkowe nie cieszą się zaufaniem ze strony podatników.
Czy w roku 2012 lub 2013 Państwa ﬁrma (dane w %)
była poddana kontroli doraźnej

TAK

była poddana kontroli w zakresie zwrotu podatku VAT

TAK

była poddana kontroli właściwej

34
17

TAK 14

66
83
86

NIE
NIE
NIE
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Koszty ponoszone przez firmy w związku
z funkcjonowaniem w systemie podatkowym
Kolejną istotną dla firm kwestią są koszty funkcjonowania
w systemie podatkowym. Wyniki tego badania są niepokojące,
zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Okazuje się
bowiem, że na jednego pracownika w firmie średniej przypada
niespełna półtorej godziny w tygodniu na zajmowanie się
sprawami podatkowymi; w firmie małej są to 4 godziny,
a w mikroprzedsiębiorstwie – aż 20 godzin. Stanowi to
jedną ósmą miesięcznego czasu pracy – i to pomimo faktu,
że znaczna część najmniejszych firm korzysta dodatkowo
z usług biur rachunkowych. Potwierdzono zatem tezę, że
koszty funkcjonowania w ramach systemu podatkowego mają
w znacznej mierze charakter kosztów stałych. Obciążenie
mikroprzedsiębiorstw jest nieproporcjonalnie duże i wymaga
pilnych zmian. Niezbędne są zatem ułatwienia dedykowane
specjalnie dla mikroprzedsiębiorstw.

Firmy korzystające z usług biur rachunkowych (dane w %)
mikroprzedsiebiorstwa

57

małe przedsiębiorstwa

32

średnie przedsiębiorstwa
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Potrzeba wsparcia środowiska przedsiębiorców
w reprezentacji ich interesów oraz wzajemnego zaufania
Dwa ostatnie aspekty, na które zwrócono uwagę podczas badania,
mają związek z zasadą zaufania. Okazuje się, że przedsiębiorcy dużą
nieufnością obdarzają Ministerstwo Finansów i organy podatkowe,
ale poważnym wyzwaniem jest również deficyt zaufania pomiędzy
samymi przedsiębiorcami. Wielu z nich twierdzi, że firmy nie dzielą
się ze sobą swoimi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami.
Problemem jest także niewystarczająca współpraca w zakresie
dążenia do
zmian
w wprawie
Czy w roku 2012 lub 2013 Państwa
ﬁrma
(dane
%) podatkowym.
była poddana kontroli doraźnej

TAK

34

66

NIE

TAK
17
NIE
była poddananależy
kontrolistwierdzić,
w zakresie zwrotu
podatku VAT problemem
Podsumowując,
że dominującym
rysującym się w83świetle przeprowadzonych
badań jest
sam system podatkowy – który uważany jest za niestabilny, niejednoznaczny i niezrozumiały. Dlatego celem ustawodawcy
86
NIE
była poddana kontroli właściwej TAK 14
powinno być podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wypracowania lepszej jakości przepisów prawa
podatkowego, które wpłynęłyby pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
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Stabilność przepisów podatkowych

5

16

Tryb prowadzenia konsultacji społecznych projektów
zmian w prawie podatkowym

7

16

Częstotliwość publikowania przez Ministra ﬁnansów
interpretacji ogólnych 2

18

Nastawienie urzędników administracji publicznej

3

Częstotliwość kontroli skarbowych

26

2

20

22

36

32

28

28

20

32
25

24
30

34

18
34

9

2

45

22

Informowanie o planowanych zmianach w prawie
podatkowym z większym wyprzedzeniem 2

3

6

32
25

Zrozumiałość przepisów podatkowych 1 9

Możliwość konstruktywnej wymiany argumentów
podczas kontroli podatkowej

49

32

36

bardzo dobra
słaba

dobra
bardzo słaba

6

11

13

11

13

17

11 1

5 5

13

umiarkowana
nie wiem/trudno powiedzieć

Ustawodawcy słuchają głosu przedsiębiorców
Kontrole podatkowe służą wyeliminowaniu
nieuczciwych przedsiębiorców

3

10
13

Bardziej opłaca się rezygnacja ze zwrotu VAT niż
przechodzenie kontroli związanej z jego zwrotem
Przedsiębiorcy współpracują na rzecz
korzystnych zmian w prawie podatkowym

51
35

Kształt systemu podatkowego determinują względy
polityczne, a nie ekonomiczne
Biurom rachunkowym zależy na uproszczeniu
przepisów podatkowych
Podczas kontroli urzędnik zawsze jest w stanie znaleźć
jakieś nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów myśli tylko o wpływach
budżetowych, a nie o warunkach do prowadzenia
działalności gospodarczej

25

12

1

32

24

17

25

44

Zmiany w prawie podatkowym służą przede wszystkim
dużym ﬁrmom i korporacjom
Przedsiębiorcy dzielą się doświadczeniem swojej ﬁrmy
w zakresie praktyki podatkowej i interpretacji przepisów

35

15
26

32

37

24
41

6

12
4

19
35

46

32

44

36
68

zdecydowanie się zgadzam
zdecydowanie się nie zgadzam

11

20

48

7
4 5

14

4 6

7 3

12

14
25

raczej się zgadzam
nie wiem

3

3 3
4 12

raczej się nie zgadzam
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Proszę powiedzieć na ile zgadza sie Pan(i) z następującymi stwierdzeniami (dane w %)

31

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Komitetu Podatkowego Pracodawców RP pod adresem: www.komitetpodatkowy.pl.
Na stronie znajdują się badania i analizy oraz platforma e-learningowa dla przedsiębiorców, powstałe w związku z realizacją projektu
„Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce”,
realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Jednoznaczność uchwalanych przepisów 1 4
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Ocena aspektów funkcjonowania systemu podatkowego (dane w %)

Raport  pt. „Podatek VAT w Polsce - problemy przedsiębiorstw MŚP” został przygotowany na bazie badań przeprowadzonych przez TNS Polska S.A. Konsultacje
merytoryczne do raportu: Robert Oliwa, doradca podatkowy, Przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP; Mariusz Korzeb, doradca podatkowy,
Ekspert ds. podatkowych w Pracodawcach RP, Adam Jagodziński, Ekspert ds. zagranicznych w Pracodawcach RP
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – dostrzegając potrzebę wspierania pożądanych przez przedsiębiorców przemian systemowych i funkcjonalnych
w obszarze prawa podatkowego – powołali Komitet Podatkowy. Stanowi on zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jego głównym celem jest
poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które
mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Debacie towarzyszą ocena merytoryczna oraz argumenty wskazujące na ratio legis proponowanych aktów
prawa. Poprzez podjęcie konsultacji społecznych władza publiczna jest zobowiązana do analizy wyników ukształtowanych w ramach dialogu społecznego, a także do
ujawnienia wniosków wynikających z tej debaty.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku i reprezentują 10 000 firm, które zatrudniają
około 5 mln pracowników. Organizacja na drodze dialogu społecznego wpływa na władze publiczne wszystkich szczebli, po to, by głos pracodawców był uwzględniany
przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

