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Krytycznym okiem Kancelarii Prawnej Skarbiec

mec. Robert Nogacki – założyciel Kancelarii Prawnej 

Skarbiec

Barometr PrzedSięBiorcy
TAK
Francja nowym rajem podatkowym? Na pewno 
dla wielkich koncernów typu Microsoft Corp. 
czy Huaiwei Technologies Co., które ulokowały 
swoje europejskie siedziby właśnie we Francji. 
Kraj nad Sekwaną okazuje się bezkonkurencyjny 
w przyciąganiu światowych korporacji z uwagi 
na wprowadzenie ulg podatkowych dla podmio-
tów zajmujących się działalnością badawczo-
-rozwojową (5,6 mld euro), ale również na dużą 
dostępność specjalistów z dziedziny informatyki, 
inżynierii i matematyki, którzy z powodzeniem 
znajdują zatrudnienie w tych międzynarodo-
wych koncernach. 

NIE
Według prognozy Komisji Europejskiej Polska w 
latach 2015-2016 będzie jednym z najszybciej 
rozwijających się krajów UE, osiągając tempo 
wzrostu PKB na poziomie 2,9 proc. Na tym koń-
czą się dobre wieści, ponieważ prawda o źródle 
tak szybkiego progresu jest bolesna. Okazuje się, 
że Polska osiągnęła rozwój gospodarczy dzięki 
niskim płacom oraz taniej sile roboczej. To z ko-
lei powoduje, że plasujemy się w ścisłej czołówce 
państw członkowskich o najgorszych warunkach 
pracy i płacy. Według danych GUS pod koniec 
2013 r. poza granicami kraju przebywało prawie 
2,2 mln Polaków. Natomiast wedle danych Komi-
sji Europejskiej co dziewiąta osoba podejmująca 
pracę w zawodzie poza krajem zamieszkania ma 
polskie obywatelstwo – co oznacza, że z roku na 
rok ubywa w kraju osób wykwalifikowanych. Czy 
chociaż jeden sukces gospodarczy zostanie kie-
dyś oparty na solidnych podstawach?

Ordynacja podatkowa w ciągu kilku lat zniknie 
z polskiego systemu ustaw podatkowych – za-
powiada Ministerstwo Finansów. Jej miejsce za-
stąpi nowy, fundamentalny akt prawny regulu-
jący ogólne prawo podatkowe, który ma zmienić 
oblicze polskiego systemu podatkowego. 

Nowy akt prawny będzie owocem 
kilkuletniej pracy Komisji Kody-
fikacyjnej Ogólnego Prawa Po-

datkowego. Podstawą prawną powstania 
i funkcjonowania tej komisji jest przeka-
zany właśnie do uzgodnień zewnętrznych, 
jeszcze gorący projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów. Jak wynika z uzasadnienia 
projektu rozporządzenia oraz informa-
cji Ministerstwa Finansów, szykuje się 
prawdziwa rewolucja w świecie podatków. 
Komisja wraz z przedstawicielami świata 
nauki i biznesu ma stworzyć w ciągu roku 
koncepcję kompleksowej regulacji ustaw 
dotyczących ogólnego prawa podatkowe-
go. Następnie w ciągu trzech lat od dnia 
opracowania koncepcji komisja opracuje 
projekt ustawy regulującej ogólne prawo 
podatkowe. Z założenia Ministerstwa 
Finansów ma to być akt prawny, który 
uporządkuje wzajemne relacje między 
ogólnym prawem podatkowym a prawem 
podatkowym materialnym, Kodeksem 
postępowania administracyjnego, Ustawą 
o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz ustawami regulującymi przeprowa-
dzanie egzekucji administracyjnej i zasady 
identyfikacji podatkowej. Trzeba przyznać, 
że w obecnym stanie prawnym powiązanie 
tych ustaw nierzadko wywołuje wątpli-
wości co do stosowania odpowiednich 
przepisów. Prace nad nową koncepcją, 
a następnie ustawą, mają trwać od czterech 
do pięciu lat, a wejście w życie tej ustawy 
położy kres bytowi Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja goNi Nowelizację

Ordynacja podatkowa jest obecnie szó-
stym co do obszerności aktem prawnym 
obowiązującym w Polsce i nadal przybiera 
na wadze, jeśli chodzi o dokonywane no-
welizacje. Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi 
w życie nowelizacja przepisów Ordynacji 
podatkowej w związku ze zmianą Ustawy 

o podatku od towarów i usług w zakre-
sie świadczenia usług elektronicznych, 
nadawczych i telekomunikacyjnych. 
Do końca 2015 r. przewidywana jest rów-
nież nowelizacja tej ustawy w zakresie 
wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Przypomnijmy, że klau-
zula ta ma służyć uniemożliwieniu podat-
nikom wykorzystywania w pełni legalnych 
konstrukcji prawnych, np. w drodze kilku 
umów między spółkami powiązanymi ka-
pitałowo, których rezultatem jest optyma-
lizacja podatkowa dokonanych czynności. 
Klauzula ta ma być wprowadzona najpierw 
w drodze nowelizacji Dyrektywy Rady 
UE tzw. Parent-Subsidary, a w następnej 
kolejności implementowana do przepisów 
wewnątrzkrajowych państw członkow-
skich. Mimo tak wielu zmian być może dni 
Ordynacji podatkowej są już policzone.

gdzie KuchareK Sześć... 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że 
„tworzenie aktu stanowiącego pod-
waliny całego systemu podatkowego 
powinno przebiegać w sposób balansu-
jący stanowiska i potrzeby wszystkich 
zainteresowanych środowisk, w szcze-
gólności reprezentantów świata nauki, 
sądownictwa, przedsiębiorców i resortu 
finansów. To jest warunek stworzenia aktu 
stabilnego i trwałego”. Wątpliwe wydaje 
się jednak osiągnięcie konsensusu między 
interesami przedsiębiorców, którzy dążą 
do osiągnięcia możliwie maksymalnego 
zoptymalizowania swoich zobowiązań 
podatkowych, a przedstawicielami rządu, 
których głównym zadaniem jest przecież 
osiąganie maksymalnych wpływów do 
bud żetu państwa. Mamy również wraże-
nie, że rząd stara się wyremontować prawo 
podatkowe poprzez wymianę... funda-
mentów. Czy w efekcie cała konstrukcja 
nie runie? Wygląda na to, że zamiast 
majstersztyku prawnego powstanie kolejny 
bubel, który wywoła prawdziwe wariacje 
w interpretowaniu przepisów przez organy 
podatkowe, a to z kolei odbije się czkawką 
w postaci lawiny spraw sądowych.  ■

arcydzieło czy kolejny bubel w polskim 
systemie podatkowym?

MEC. ROBERT NOGaCKi – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego 
– ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii
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