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l Nie czę sto się zda rza, by de kla ro wa ne przez po li ty ków
przed wy bo ra mi obiet ni ce do cze ka ły się zisz cze nia po za ję ciu
przez nich par la men tar nych i rzą do wych fo te li. Zwłasz cza
w sy tu a cji, gdy po li ty cy obie cu ją wy mier ne ko rzy ści fi nan so we
dla wię kszo ści oby wa te li. Jak to słusz nie od no to wa ła że laz na
da ma bry tyj skiej po li ty ki, kie dy rząd ko muś coś da je, to z ca łą
pew no ścią wy cią gnął to przed chwi lą z kie sze ni ko goś in ne go.

Gi gan tycz ne ob cią że nie fi nan sów pu blicz nych, któ re jest kon -
sek wen cją pro gra mu 500+ oraz ob ni że nie wie ku eme ry tal ne -
go wy mu sza ją się gnię cie głę biej do kie sze ni oby wa te la. Rząd
jed nak nie mo że te go zro bić pod no sząc po dat ki, bo na ród,
choć przed wy bo ra mi by wa na iw ny to po ich prze pro wa dze -
niu za zwy czaj bar dzo skru pu lat nie przy glą da się speł nia niu,
bądź nie, wy bor czych obiet nic. 
Spo sób na dziu rę w bu dże cie – kon tro la
Rzą dzą cy za wsze znaj dą spo sób – do krę cą śru bę po śred nio
i tyl ko tym, co do któ rych z gó ry wia do mo, że nie bę dą ni gdy
zwo len ni ka mi obec ne go obo zu wła dzy. Zro bią to pod szyl -
dem wal ki z pro ce de rem wy łu dza nia po dat ku VAT oraz
uszczel nie nia sy ste mu po dat ko we go. W za ło że niach bud że to -
wych na rok 2017 za pi sa no po stro nie przy cho dów do dat ko -
we 13 mi liar dów zło tych wpły wów wy ni ka ją cych z tych
dzia łań, a głów nym na rzę dziem dre nu ją cym bud że ty przed -
się bior ców bę dą wzmo żo ne kon tro le po dat ko we. W no wym
ro ku fi skus bę dzie się przy glą dał usłu gom do rad czym, in for -
ma tycz nym, e-han dlo wi, bran ży spo żyw czej, ty to nio wej, mo -
to ry za cyj nej, ob ro to wi nie ru cho mo ścia mi, me ta la mi,

trans por to wi i lo gi sty ce, a na wet ochro nie zdro wia i ubez pie -
cze niom. Uwa dze nie umknie rów nież bu dow nic two, elek -
tro ni ka i bran ża pa li wo wa. 
Fi skus w na tar ciu
Prak ty ka po ka zu je, że ne ga tyw ne kon sek wen cje po dat ko wych
prze krę tów po no szą nie tyl ko ich mniej lub bar dziej ofi cjal -
ni au to rzy, ale każ dy, kto bę dąc nie świa do mym ogni wem
w łań cu chu va tow skiej ka ru ze li, nie za cho wa ostroż no ści
w pro ce sie roz li cza nia na leż no ści po dat ko wych. Ukie run ko -
wa ne na mak sy ma li za cję zy sków bud że tu pań stwa urzę dy
kon tro li skar bo wej prze no szą cię żar fi skal ny na ko lej ne ele -
men ty łań cu cha do staw, na wet je śli są one zu peł nie nie świa -
do me, że ich kon tra hen ci dzia ła ją nie ucz ci wie i je dy nie
w ce lu wy łu dze nia zwro tu po dat ku. Urzęd ni ków nie ob cho -
dzi, któ ry z przed się bior ców po dej rze wa nych przez nich o by -
cie nie ucz ci wym ogni wem fak tycz nie do pu ścił się
prze stęp stwa. De cy du je je dy nie to któ re go naj ła twiej bę dzie
o ta kie dzia ła nie oskar żyć. 
Na le ży ta sta ran ność i we ry fi ka cja kon tra hen ta
Przed się bior com po zo sta je więc świa do mość, że cios mo że
paść nie spo dzie wa nie, a kon sek wen cje są nie prze wi dy wal ne.
W tej sy tu a cji je dy nym na rzę dziem ob ro ny po zo sta je ten sam
prze pis, któ re go pra cow ni cy skar bów ki zu peł nie bez ref lek -
syj nie uży wa ją w wal ce z pro ce de rem wy łu dza nia zwro tu VAT.
Mo wa oczy wi ście o na le ży tej sta ran no ści, któ rej nie do cho wa -
nie urzęd ni cy mo gą za rzu cić przed się bior cy, je śli ten osta t ni
za nied ba kwe stie zwią za ne z wy ni ka ją cym z prze pi sów obo -
wiąz kiem spraw dze nia rze tel no ści kon tra hen ta. Aby ode przeć
ar gu men ty fi sku sa, na le ży wy ka zać, że są one błęd ne, a my
zro bi liś my wszyst ko, co w na szej mo cy, by upew nić się, że nasz
kon tra hent jest rze tel ny. Jak te go do ko nać? Pod sta wę sta no wi
tu oczy wi ście pro wa dzo na z na le ży tą sta ran no ścią do ku men -
ta cja sta no wią ca do wód na to, że prze pro wa dzo ne trans ak cje
fak tycz nie mia ły miej sce. 
Na wszel ki wy pa dek
Ogrom ne zna cze nie ma ją rów nież dzia ła nia pod ję te przez
przed się bior cę, któ re po twier dzą wia ry god nośc kon tra hen ta.
Na le żą do nich czyn no ści po le ga ją ce na spraw dze niu kon tra -
hen ta w re je strach płat ni ków VAT, oraz w oświad cze niu o nie -
za le ga niu z re gu lo wa niem na leż no ści po dat ko wych.

Do dat ko wym i zna czą co pod no szą cym wia ry god ność po dat -
ni ka dzia ła niem, jest zle ce nie czyn no ści wy wia du gos po dar -
cze go, ma ją ce na ce lu usta le nie, przed pod ję ciem ko o pe ra cji,
sta tu su oraz wia ry god no ści przy szłe go par tne ra biz ne so we go.
Dzia ła nia ta kie ma ją zna czą co szer szy za kres niż te, któ re
przed się bior ca jest w sta nie wy ko nać sa mo dziel nie. Wy da wać
by się mog ło, że tak uzbro jo ny w po wyż sze do ku men ty przed -
się bior ca mo że czuć się bez piecz nie w ob li czu na głej kon tro -
li ze stro ny or ga nów skar bo wych. Nic bar dziej myl ne go.
Daj cie mi czło wie ka, a pa ra graf się znaj dzie
Jed nak igno ran cja urzęd ni cza po tę go wa na „wy tycz ny mi z gó -
ry” wy kra cza nie jed no krot nie po za gra ni ce ab sur du. Wi docz -
ne jest to zwłasz cza w sy tu a cjach, w któ rych or ga ny kon tro li
skar bo wej, mi mo przed sta wie nia im do wo dów świad czą cych
o na le ży tym wy wią za niu się płat ni ka z obo wiąz ku za cho wa -
nia na le ży tej sta ran no ści stwier dzą, że je go dzia ła nia słu żą je -
dy nie for mal ne mu uwia ry god nie niu prze pro wa dzo nych
trans ak cji, ma ją cych na ce lu wy łu dze nie po dat ku VAT. Mar -
nym po cie sze niem jest fakt, że w zde cy do wa nej wię kszo ści,
te go ty pu uzna nio we i nie po par te lo gi ką dzia ła nia urzę dów
skar bo wych są ma sa kro wa ne przez wy da wa ne na ko rzyść po -
dat ni ka wy ro ki są dów ad mi ni stra cyj nych, ba zu ją cych nie tyl -
ko na kra jo wym orzecz nic twie, ale rów nież dzia ła ją cych na
je go ko rzyść dy rek ty wach uni j nych or ga nów spra wie dli wo ści. 
Prze zor ny ubez pie czo ny
Nie mniej jed nak na wet wszech wład ny skarb pań stwa mu si
się wcześ niej lub póź niej li czyć z kosz ta mi włas nych błę dów
i nie do pa trzeń. Ma jąc to na wzglę dzie przed się bior ca za wsze
po wi nien dą żyć do te go, by nie do star czać urzęd ni kom ar gu -
men tów prze ciw włas nej dzia łal no ści. Prze pro wa dza ją cy kon -
tro lę pra cow ni cy skar bów ki, ma jąc do wy bo ru przed się bior cę
po tra fią ce go obiek tyw nie wy ka zać swo ją dba łość o do cho wa -
nie na le ży tej sta ran no ści i ta kie go, któ ry wy ka zał się pod czas
pro wa dze nia dzia łal no ści lek ko myśl no ścią, ude rzą naj pew niej
w te go osta t nie go. A zna jąc sku tecz ność urzę dów skar bo wych
w łu pie niu przed się bior cy, war to wy dać nie co pie nię dzy i po -
świe cić tro chę cza su, by nie stać się bez rad ną ofia rą. Pa mię taj -
my, że bib lij ny Noe wy bu do wał Ar kę, za nim za czę ło pa dać.
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Po dat ko wa ru let ka, czy li jak nie stra cić rów no wa gi na ka ru ze li

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


