
l Do In ter ne tu wy cie kła treść no tat ki z na ra dy na czel ni -
ków urzę dów skar bo wych wo je wódz twa opol skie go, któ ra
od by ła się w Iz bie Skar bo wej w Opo lu. Jak wy ni ka z te go
do ku men tu, Mi ni ster stwo ocze ku je, że 80% kon tro li ma
koń czyć się do mia rem po dat ku dla po dat ni ka.

Me to do lo gia wręcz zdu mie wa ją ca. Jesz cze przed roz po czę -
ciem kon tro li z gó ry wia do mo, że w jej trak cie zo sta ną
stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści i ile do kład nie ich bę dzie.
Jest to ro zu mo wa nie w kon wen cji: „urzą dzi my po dat ni kom
uczci wy pro ces, a po tem ich po wie si my”.

War to rów nież pa mię tać, że po ziom ocze ki wań Mi ni stra nie od -
bie ga znacz nie od rze czy wi stych osią gnięć z lat po przed nich.
Od se tek kon tro li UKS, w któ rych stwier dzo no nie pra wi dło wo -
ści w sto sun ku do licz by wszyst kich prze pro wa dzo nych po stę -
po wań, wzrósł z 68,6% w 2011 r., do 70,8% w 2012 r.
W I pół ro czu 2013 r. stwier dze niem za koń czy ło się 77,7% kon -
tro li. Je śli po dob ne tem po wzro stu nie pra wi dło wo ści wy kry -
wa nych na ru szeń i nad u żyć utrzy ma się w ko le j nych la tach, to
w cią gu trzech lat mo że dojść do praw dzi we go prze ło mu – po -
nad 100% kon tro li bę dzie wy ka zy wać nie pra wi dło wo ści. Na
tym eta pie dal sze pro wa dze nie ja kich kol wiek po stę po wań w ce -
lu ich wy kry cia stra ci sens i do mia ry bę dzie moż na z au to ma tu
„wle piać” każ de mu po dat ni ko wi, któ re go uda się zła pać.

Po wyż sze sta ty sty ki moż na in ter pre to wać na trzy spo so by. Po
pier wsze, mo że być tak, że zda niem Mi ni stra czte rech na pię -
ciu po dat ni ków to oszu ści i dla te go 80% kon tro li po win no

koń czyć się do mia ra mi. Po dru gie, być mo że oszu stów jest
mniej, ale Urzę dy Skar bo we dys po nu ją tech no lo gią ro dem
z fil mu „Ra port Mniej szo ści” i dzię ki opar tym na pre ko gni cji
da nym w ge nial ny spo sób se lek cjo nu ją po ten cjal nych oszu -
stów do wszczęcia postępowania. Trze cia moż li wość jest ta ka,
że w ce lu wy ro bie nia nor my oraz pod by le pre tek stem usi łu -
je się wy mu szać na po dat ni kach ak cep ta cję pro to ko łów
z kon tro li, któ re potwierdzają fik cyj ne na ru sze nia. Dla te go
właś nie rzeczywistość jest taka, że 80% po stę po wań ma się
koń czyć do mia ra mi i w efekcie właśnie póź niej oka zu je się, że
77,7% z nich koń czy się „stwier dze niem nie pra wi dło wo ści”.

Oso bi ście oba wiam się, że nie ste ty to ten trze ci wa riant jest
praw dzi wy. Prze de wszyst kim urzę dy sta ra ją się w ten spo -
sób za po bie gać ko niecz no ści zwra ca nia po dat ku VAT.

In ter na tio nal VAT As so cia tion sza cu je, że na te re nie ca łej
Unii Eu ro pej skiej war tość oszustw w po dat ku VAT kształ tu -
je się na po zio mie 60-100 mld eu ro rocz nie. Roz pię tość tych
sza cun ków wy no si mniej wię cej ty le, co ca ły pro dukt kra -
jo wy brut to Lit wy, co, in ny mi sło wy, ozna cza, że tak na praw -
dę nie dys po nu je my żad ny mi wia ry god ny mi sza cun ka mi,
ja ka do kład nie jest war tość wy łu dzeń VAT.

Isto ta prob le mu z oszu stwa mi VAT po le ga na tym, że w łań -
cusz ku firm, któ re bio rą udział w wy łu dze niach VAT, mo że
znaj do wać się tyl ko dwóch w peł ni świa do mych uczest ni -
ków procederu – pod miot, któ ry go na li czy, ale go nie od -
pro wa dzi do Urzę du Skar bo we go, oraz pod miot, któ ry
wy stą pi o zwrot nad pła co ne go po dat ku. Po zo sta li uczest ni -
cy ka ru ze li trans ak cji nie mu szą świa do mie uczest ni czyć
w oszu stwie. Nie któ rzy z nich mo gą mieć swo je po dej rze nia,
np. wi dzą, że to war jest znacz nie tań szy, ale chy ba nie moż -
na czy nić han dlow com za rzu tu z te go, że sta ra ją się ku po wać
jak naj ta niej i sprze da wać jak naj dro żej.

Skarb Pań stwa, któ ry nie ra dzi so bie z wy łu dze nia mi VAT,
usi łu je im za po biec, ter ro ry zu jąc przed się bior ców, któ rzy
mo gli by o zwrot VAT wy stą pić, ale po pro stu bo ją się na lo -
tów in spek to rów i ko mi sa rzy skar bo wych. Bar dzo na iw ny
czy tel nik mo że w tym miej scu po my śleć, że prze cież je śli ci
przed się bior cy dzia ła ją zgod nie z pra wem, to nie muszą bać

się kon tro li, więc być mo że coś jest na rze czy. Na iw ność te -
go ro zu mo wa nia wy ni ka z te go, że po wszech nie sto so wa -
nym ro dza jem kon tro li po dat ko wej, o któ rym jed nak się nie
do wie my z lek tu ry Or dy na cji Po dat ko wej, jest tzw. „kon tro -
la za da nio wa”. Na głoś nych taś mach na gra nych w war szaw -
skich re stau racjach, wice Mi ni ster An drzej Pa ra fi no wicz
tłu ma czył Sła wo mi ro wi No wak, że w Pol sce ist nie ją dwa ro -
dza je kon tro li – ru ty no we i za da nio we. „Jak za da nio wa, to
cię rozj***” – wy jaś niał nasz Wi ce mi ni ster Fi nan sów. To
właś nie te kon tro le „za da nio we” są źró dłem ide al nie spraw -
dza ją cych się sta ty styk co do nie pra wi dło wo ści u po dat ni -
ków, po nie waż ich ce lem nie jest spraw dze nie cze go kol wiek,
ale „rozj***” po dat ni ka wzię te go na ce low nik.

Czy rze czy wi ście ter ro ry zo wa nie włas nych oby wa te li jest
naj lep szą me to dą, aby wal czyć z wy łu dze nia mi VAT? Pier wsza
me to da, aby zmniej szyć ska lę tego procederu, to ra dy kal nie
ob ni żyć po da tek VAT – po nie waż ska la zy sków z wy łu dzeń
zwro tów po dat ku VAT jest wprost pro por cjo nal na do jego
wy so ko ści. In ne, bar dzo pro ste roz wią za nie prob le mu zwro -
tu VAT po le ga na tym, aby przed się bior cy by li zo bo wią za ni
na bie żą co wpła cać wpły wy z VAT na wy o dręb nio ne kon to
ban ko we. Dzię ki te mu Urząd był by w cza sie rze czy wi stym
w sta nie spraw dzać, czy po dat nik za mie rza od pro wa dzić VAT
czy też za mie rza z nim znik nąć. By ło by to jed nak bar dzo du -
że wy zwa nie or ga ni za cyj ne dla urzęd ni ków.

In na spra wa jest ta ka, że pra wa po dat ko we go w obec nym
kształ cie prze strze gać się nie da. Ca ła Bib lia ma ok. 800.000
słów (w za leż no ści od ję zy ka i tłu ma cze nia). Tym cza sem sy -
stem ame ry kań skie go pra wa po dat ko we go roz rósł się z 11.400
słów w 1913 r. do oko ło 7 mln słów obec nie. W Pol sce sy tu a -
cja nie jest jesz cze aż tak zła, ale w grun cie rze czy jest po rów -
ny wal na. Jest to ta ka licz ba re gu la cji, że nie ma moż li wo ści, aby
je zro zu mieć i za sto so wać. Cho ciaż Bib lia ma tyl ko 800.000
słów, to świę tych w Koś cie le by ło ok. 10.000 (róż ne są sta ty sty -
ki z uwa gi na to, że In dex ac Sta tus Ca u sa rum obej mu je tyl ko
da ne z lat 1588-1998). Ilu mo że być więc „świę tych” w świet -
le ta kiej „bib lii”, któ ra li czy so bie dzie więć ra zy wię cej słów? 
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Urządzą uczciwy proces, a potem powieszą


