Krytycznym okiem Kancelarii Prawnej Skarbiec
Mec. Robert Nogacki - jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego

– ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii.

Przyszłość optymalizacji
podatkowej
Felieton
Chociaż ostatnie projekty legislacyjne, którymi
zasypuje nas Minister Finansów, zmierzają do
zamknięcia wszystkich legalnych ścieżek „optymalizacji podatkowej”, wydaje się, że jedynym
rezultatem tych działań będzie wykazanie po
raz kolejny przewagi kreatywności umysłu nad
policyjną pałką.

W

końcu zawsze istnieje sposób, aby
osiągnąć taki sam efekt, ale za
pomocą innych środków - trzeba
go tylko znaleźć, a prawo stanowione ma to
do siebie, że zawsze zmienia się wolniej, niż
powstają nowe pomysły. Właśnie dlatego tak
trudno jest ludziom zabronić czegoś w sytuacji, gdy nie są oni wewnętrznie przekonani
do tego, że to coś powinno być zabronione.
Gdyby więc Minister Finansów chciał
skutecznie podnieść wpływy z podatków,
powinien się skupić na przekonaniu obywateli, że pieniądze z podatków są gospodarnie
wydawane dla ich interesów, a poziom opodatkowania jest rozsądny i odpowiadający
korzyściom, które obywatele czerpią z funkcjonowania państwa. Dopóki obywatele nie
podzielają takiego przekonania, zakazywanie
różnych technik optymalizacji podatkowej
przypomina zatykanie palcem dziury w tamie.
Szukanie nowych możliwości legalnego
obniżania podatków nie odbędzie się zapewne

bez sporów i trudności. Warto tu jednak też
przypomnieć, jak wielką rolę odgrywa w ogóle
innowacyjność w pracy prawnika.
Wraz ze wzrostem konkurencyjności
rośnie znaczenie innowacji w biznesie,
w tym także nowych rozwiązań prawnych.
W konkurencyjnym otoczeniu nie wystarczy
już robić tego samego co wszyscy, tylko robić
to taniej i lepiej. Takie małe, ale sprytne
pomysły, prowadzą często do powstania
wielkich przedsiębiorstw, o ile zostaną w porę
dostrzeżone i wykorzystane. Jest to wielkie
pole do popisu dla doradców prawnych.
Innowacyjny prawnik to człowiek, który
umie przekuć nowe pomysły w faktury,
które mogą wystawiać jego klienci - sama
kreatywność, a więc zdolność do wymyślania
nowych pomysłów, to tylko połowa sukcesu.
Najważniejsza jest umiejętność przekładania tych idei na funkcjonalne i bezpieczne
rozwiązania, które klienci są w stanie wykorzystać w swoich firmach.
Wiele z tych pomysłów już po fakcie wydaje się bardzo proste i oczywiste, chociaż
w chwili powstania uchodziły za ryzykowne
i ekscentryczne. Nie należy się tym zbytnio
przejmować. W końcu każdy pogląd, który
obecnie jest uznawany za oczywisty, był
kiedyś ryzykowny i ekscentryczny.

Barometr przedsiębiorcy
mec. Robert Nogacki – twórca Kancelarii Prawnej
Skarbiec

TAK
Ministerstwo Finansów zamierza przekazać
urzędom skarbowym w kraju rekomendację do
zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przedłużania
postępowania tylko w odniesieniu do kwoty
budzącej wątpliwości. Obecnie zgodnie z
praktyką, organy podatkowe wstrzymują
zwrot całej kwoty podatku VAT w związku
z prowadzonymi wyjaśnieniami, nawet jeśli
wątpliwości zostały powzięte tylko do części
kwoty. W związku z rekomendacją, kwoty
n i e b u d z ą c e ż a d nyc h o b i e kc j i ze s t r o n y
urzędników mają być zwracane bezzwłocznie.
Budżet Państwa również na tym skorzysta –
tym samym zmniejszy się kwota odsetek, które
trzeba będzie wypłacić z tytułu nieterminowego
zwrotu. Chciałoby się rzec: wilk syty i owca cała.
NIE
Jak donosi serwis Bloomberg, amerykańska
agencja rządowa NSA od dawna dysponowała
wiedzą o istnieniu luki w oprogramowaniu
OpenSSL służącym do szyfrowania danych
m.in. na Facebooku czy w serwisach Google.
Błąd ten, zwany Heartbleed Bug, pozwala
hakerom na kradzież przesyłanej poczty czy
danych z rachunków bankowych. NSA miało
wykorzystywać błąd do działań szpiegowskich.
Jeśli dodać, że Heartbleed Bud umożliwia
włamywanie się do baz danych bez pozostawienia
żadnych śladów, błąd ten mógł rzeczywiście
stanowić użyteczne narzędzie w rękach NSA.
Chociaż agencja oficjalnie zaprzeczyła tym
doniesieniom, to jednak cała sytuacja wywołała
lawinę protestów amerykańskiej społeczności
internetowej przeciwko braku dbałości NSA o
bezpieczeństwo obywateli w sieci.
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Minister chce rewolucji w systemie podatkowym

Z

amykanie dotychczas legalnych dróg
optymalizacji podatkowej, wzmożone egzekucje podatkowe, „mobilizacja” do zapłaty zobowiązań podatkowych
poprzez upublicznianie danych dłużników
oraz przyznawanie premii finansowych
egzekutorom w urzędach skarbowych. Oto
niektóre z działań Ministerstwa Finansów
przewidzianych na lata 2014 – 2017.
Minister Finansów Mateusz Szczurek
przedstawił strategię swojego resortu
zawartą w przyjętym w dniu 8 kwietnia
dokumencie o nazwie „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów
podatkowych i poprawiające efektywność
administracji podatkowej w latach 2014-

2017”. Pakiet składa się z 43 zaplanowanych
działań Ministerstwa w sferze podatków
i ich ściągalności, dzięki czemu budżet państwa w 2017 r. może wzbogacić się nawet
o 17,5 mld zł. Zmiany będą oparte w dużej
mierze na zamykaniu stosowanych dróg
optymalizacji podatkowych, szczególnie
w zakresie transgranicznym.
Na pocieszenie Minister przewiduje zorganizowanie loterii promocyjnej dla konsumentów, którzy zarejestrują otrzymany w sklepie
paragon fiskalny (co również ma przeciwdziałać „szarej strefie”). Ponadto resort planuje
wdrożenie koncepcji „dobrego podatnika”,
która ma się wiązać z (cyt.) „z pewnymi przywilejami w kontaktach między podatnikiem

a administracją skarbową”. A całość ma zostać
zwieńczona obowiązkowym nauczaniem
dzieci – już w zerówce – o konieczności płacenia podatków. W ten sposób Ministerstwo
chce, aby obywatele nie mieli poczucia, że
system podatkowy w Polsce jest oparty
na represjach. Analiza całego dokumentu
pozwala na wyciągnięcie jednego wniosku.
Ministerstwo Finansów chce szybko i skutecznie zmobilizować Polaków do… zmiany
rezydencji podatkowej.

