
l Wal ka z oszu stwa mi po dat ko wy mi we szła na no wy, bar -
dziej re pre syj ny po ziom. Przed się bior cy w osta t nim cza sie na -
ra że ni są na wzmo żo ne kon tro le, po my sły wła dzy na
in wi gi la cję w po sta ci JPK czy po wo ła nie spół ki do stwo rze -
nia cen tral ne go re je stru fak tur. A te raz jesz cze KAS – mun du -
ro wa służ ba spe cjal na na po dat ni ka. Czy przed się bior cy ma ją
się cze go oba wiać?

21 wrześ nia 2016 r. od by ło się I czy ta nie pro jek tu usta wy
o Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej. Po sta wio no ko lej ny krok
w ce lu zwię ksze nia upraw nień or ga nów ad mi ni stra cji pań -
stwo wej w za kre sie kon tro li przed się bior ców i pro wa dzo nych
przez nich in te re sów.
Jak wy ni ka z wy po wie dzi au to rów pro jek tu i z sa me go je go
uza sad nie nia, głów nym ce lem usta wy jest wal ka z oszu stwa mi
po dat ko wy mi. W szcze gól no ści z ty mi, któ re do ty czą wy łu -
dze nia  po dat ku VAT. Cel jak że szczyt ny, a dzia ła nie nie wąt pli -
wie po trzeb ne. Jed nak nie spo sób oprzeć się wra że niu, że
w tym przy pad ku cho dzi o pu łap ki, któ re – w imię re a li za cji
ce lu – bę dą za sta wia ne  na po dat ni ków, i jed no cześ nie stwo -
rze nie służ by, któ ra te pu łap ki bę dzie spraw dzać. To już na wet
nie jest po lo wa nie, a zwy kłe kłu sow nic two, gdzie po zba wia się
ofia ry (czyt. po dat ni ka) szans w kon fron ta cji z wy to czo ny mi
przez urzęd ni ków si ło wy mi roz wią za nia mi, bo tak na le ży ro -
zu mieć po wo ła nie ko lej nej mun du ro wej służ by. Wszak cel
uświę ca środ ki, a np. przy pad ki wywierania nacisku na urzęd -
ni ków skar bo wych  zwol nie nia mi w urzę dach o naj wię kszej
licz bie ne ga tyw nie za koń czo nych kon tro li po dat ko wych tyl ko

utwier dza ją w prze ko na niu, że na wet uczci wi przed się bior cy
po win ni za cząć się bać. Prze sa dzam? Za chę cam do lek tu ry do -
ku men tu Głów ne za ło że nia do Kra jo we go Pla nu Dzia łań Ad mi ni stra cji Po -
dat ko wej na 2016 r. – opub li ko wa ne go przez Mi ni ster stwo
Fi nan sów, któ ry okre śla  li stę ro dza jów dzia łal no ści gos po dar -
czej, wy ka zu ją cych pod wyż szo ne ry zy ko błę dów i oszustw po -
dat ko wych. To na nich ma ją się w głów nej mie rze sku pić
kon tro lu ją cy. Nie ste ty dla wszyst kich przed się bior ców, li sta jest
dość dłu ga. Nie wy da je się też, aby po li ty cy prze jmo wa li się
sy tu a cją przed się bior cy, któ ry nie świa do mie wplą tał się w ka -
ru ze lę po dat ko wą, al bo zo stał oszu ka ny przez nie ucz ci we go kon -
tra hen ta. Apa rat skar bo wy wo li bo wiem od ra zu na sy łać po li cję
i eg zek wo wać prze pi sy, za miast edu ko wać i po ma gać w sy tu a cji
kry zy so wej. Au to rzy pro jek tu oczy wi ście za pew nia ją, że  pro po -
no wa ne roz wią za nia są ko niecz ne, bez piecz ne i sku tecz ne,
a przed się bior cy nie ma ją się cze go oba wiać.
Czym do kład nie bę dzie Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo wa?
Kra jo wa Ad mi ni stra cja  Skar bo wa, tzw. KAS, bę dzie wy spe -

cja li zo wa ną ad mi ni stra cją  rzą do wą, wy ko nu ją cą za da nia z za -
kre su  re a li za cji do cho dów z ty tu łu po dat ków, na leż no ści
cel nych, op łat oraz nie po dat ko wych na leż no ści bud że to wych,
ochro ny in te re sów Skar bu Pań stwa, ochro ny ob sza ru cel ne go
Unii Eu ro pej skiej, a tak że  ob słu gii wspar cia  po dat ni ka, płat -
ni ka i przed się bior cy w pra wi dło wym wy ko ny wa niu obo -
wiąz ków po dat ko wych i cel nych.
W ra mach KAS ma zo stać  wy o dręb nio na Służ ba Cel no-Skar -
bo wa, bę dą ca jed no li tą i umun du ro wa ną for ma cją. Nie jest
więc prze sa dzo ne twier dze nie, że służ ba ta bę dzie ko lej ną,
obok ist nie ją cych już w kra ju, służ bą spe cjal ną. Za kres upraw -
nień tej służ by ma być du żo wię kszy niż do tych cza so we
upraw nie nia or ga nów po dat ko wych i cel nych. Bę dą to bo -
wiem upraw nie nia, ja kie obec nie po sia da Po li cja, a na wet
Pro ku ra tu ra. Fun kcjo na riu sze KAS bę dą mie li sze ro ki wach -
larz nie o gra ni czo nych moż li wo ści w za kre sie do ko ny wa nia
kon tro li, za trzy mań, prze szu ki wań i in wi gi la cji po dat ni ków.
Tak więc je śli w ży cie wej dą oma wia ne prze pi sy, zwy kła kon -
tro la po dat ko wa mo że się zmie nić w re gu lar ny na lot służb
mun du ro wych na nor mal nie dzia ła ją cą fir mę w ce lu do ko na -
nia czyn no ści spraw dza ją cych (czyt. zna le zie nia ha ków).
Wszak, jak już wspom nia no wcześ niej, cel uświę ca środ ki.

Tyl ko pa trzeć, jak w ślad za po wo ła niem KAS, rzą dzą cy wpad -
ną tak że na po mysł zmia ny prze pi sów kar nych. Mi ni ster Spra -
wie dli wo ści już te raz chce ka rać przed się bior ców ka rą 25 lat
po zba wie nia wol no ści za oszu stwa po dat ko we, pod czas gdy za -
bój ca, ta ki jak pi ja ny kie row ca z Ka mie nia Po mor skie go, mo że
zo stać ska za ny na mak sy mal nie 12 lat po zba wia nia wol no ści za
spo wo do wa nie zda rze nia, wsku tek któ re go zgi nę ło 6 osób.
Bój się przed się bior co – oto po dej rze wam, że oszu ku jesz
W świet le po wyż sze go uza sad nio na  po zo sta je więc oba wa, że
skut ki po wo ła nia KAS naj bar dzie j od czu ją „zwy kli” po dat ni -
cy. Zwy kli, czy li  tak że, a mo że prze de wszyst kim ta cy, któ rzy
pro wa dzą cą le gal ną dzia łal ność gos po dar czą. Do świad cze nie
uczy, że no we prze pi sy do tkną szcze gól nie  tych, któ rych weź -
mie na ce low nik no wa służ ba (wy star czy przy pom nieć choć -
by spra wę Ro ma na Klu ski lub Mar ka Isań skie go). Po ten cjal nie,
w od nie sie niu do oszustw po dat ko wych, w szcze gól no ści do
po dat ku od to wa rów i usług ( VAT), każ dy przed się bior ca bę -
dzie mógł zo stać oskar żo ny o po peł nie nie prze stęp stwa dot.
oszu stwa po dat ko we go. Wy star cza ją ce bę dzie je dy nie uza sad -
nio ne po dej rze nie o po peł nie niu prze stęp stwa. Za nim przed -
się bior ca, wo bec któ re go KAS bę dzie mia ło uza sad nio ne
po dej rze nie o po peł nie niu prze stęp stwa oczy ści  się z owych
po dej rzeń, je go fir ma mo że już nie ist nieć. Zwłasz cza, że
w „oczysz cza niu się z po dej rzeń” przed się bior ca bę dzie zda ny
wy łącz nie na sie bie lub pro fe sjo nal ne go peł no moc ni ka, je śli
bę dzie na ty le prze zor ny, aby z ta kie go ko rzy stać. Do fik cji li -
te rac kiej na le ży bo wiem za li czyć stwier dze nie, że KAS bę dzie
wspie rał po dat ni ka, płat ni ka i przed się bior cę w pra wi dło wym
wy ko ny wa niu obo wiąz ków po dat ko wych i cel nych. Do te go
nie po trze ba prze cież po wo ły wać mun du ro wej służ by
z upraw nie nia mi pro ku ra tor ski mi. Pro po no wa ny me cha nizm
to peł na in wi gi la cja, nie o gra ni czo na kon tro la i do stęp do we -
wnętrz nych dzia łań każ de go przed się bior cy. A to mu si wią zać
się z jesz cze wię kszą licz bą kon tro li, da lej idą cą dez or ga ni za cją
co dzien nej pra cy, na kła da niem zam knięć urzę do wych na urzą -
dze nia, po miesz cze nia, na czy nia oraz środ ki trans por tu, kon -
tro lą prze sy łek po czto wych, prze szu ka nia mi, za trzy ma nia mi...
i wszyst kim tym, co aż strach da lej wy mie niać.
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Kra jo wa Ad mi ni stra cja Skar bo wa – z po li cją na po dat ni ka

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


