
l Oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego
podatnika, inaczej zwane także karuzelą podatkową
stanowi największy kaliber z grupy szeroko pojętych
oszustw podatkowych. W związku ze zniesieniem barier
handlowych pomiędzy krajami Beneluksu, istniejący
problem został dostrzeżony już w 1980 roku. Pomimo że
od tamtego czasu minęło 35 lat, bezpieczne szacunki nie
pozostawiają złudzeń. Kraje Unii Europejskiej tracą przez
oszustwa łączną kwotę 80-100 mld EUR rocznie. Oficjalnej
skali naruszeń nie poznamy, bowiem część przestępstw
nigdy nie zostanie wykryta.

Oka zja czy ni zło dzie ja
To po wie dze nie ka pi tal nie pa su je do prze stęp stwa ka ru ze -

lo we go oraz osób ten czyn ini cju ją cych. 
Aby zo bra zo wać stan rze czy, na le ży cof nąć się do ro ku

1993. W tym cza sie or ga ny wspól no to we znio sły ba rie ry
han dlo we, usta na wia jąc we wnątrzwspól no to wy ry nek, przyj -
mu jąc jed no cześ nie, że do sta wa to wa rów po mię dzy po dat -
ni ka mi z róż nych państw człon kow skich bę dzie
opo dat ko wa na staw ką 0%. O ma ły włos do szło by do za sto -
po wa nia te goż roz wią za nia, bo wiem na fo rum kra jów człon -
kow skich pa dła pro po zy cja zgo ła od mien na, a po le ga ją ca na
po bra niu po dat ku przez wła dze po dat ko we pań stwa wy wo -
zu i prze ka za niu go or ga no wi, re zy du ją ce mu w pań stwie
przy wo zu. Roz wią za nie to jed nak na po cząt ku lat 90. od rzu -
co no, wska zu jąc osz częd nie, że kra jo wy fi skus nie bę dzie miał
mo ty wa cji do tro pie nia włas nych po dat ni ków i eg zek wo wa -
nia za pła ty nie włas ne go po dat ku.

Jak się krę ci?
Me tod wy łu dza nia po dat ku VAT, w któ rych wy ko rzy sty wa -

na jest we wnątrzwspól no to wa do sta wa to wa rów jest kil ka.
Jed nak że naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są trzy me cha niz my. 

Naj mniej skom pli ko wa ny po le ga na przy własz cze niu po -
dat ku na leż ne go, za pła co ne go przez in ne go kon tra hen ta. W tej
sy tu a cji, pierw szym kro kiem jest we wnątrzwspól no to we na -
by cie to wa ru przez tzw. zni ka ją ce go po dat ni ka, któ re z uwa gi
na omó wio ną wcześ niej ze ro wą staw kę VAT jest dla nie go po -
dat ko wo ne u tral ne. Dru gi krok po le ga na sprze da ży to wa ru
w kra ju, do któ re go to war przy był i któ ra to sprze daż bę dzie
pod le gać opo dat ko wa niu lo kal ną staw ką VAT. 

Ła two moż na do strzec ko lej ny ruch: kwo ta po dat ku, któ rą
za pła ci kon tra hent nie tra fia do kra jo we go fi sku sa, sta no wiąc
tym sa mym nie le gal ny za ro bek, fi nan so wa ny z bud że tu pań -
stwa. Sche mat ten jest po na wia ny, a je dy ne ogra ni cze nie cza -
so we sta no wi wy prze da nie to wa ru, bądź za in te re so wa nie
urzę du skar bo we go. W tym mo men cie zni ka ją cy po dat nik...
rze czy wi ście zni ka.

Ko lej ny me cha nizm jest nie co bar dziej zło żo ny, bo wiem
wy ma ga za an ga żo wa nia wię kszej ilo ści po dat ni ków, a co wię -
cej kon tak tu z urzę dem skar bo wym w ra mach wnio sku
o zwrot po dat ku VAT.

W tej struk tu rze rów nież do cho dzi do we wnątrzwspól no -
to wej do sta wy to wa ru, któ ry na stęp nie sprze da wa ny jest na
te ry to rium da ne go pań stwa człon kow skie go po mię dzy od -
ręb ny mi pod mio ta mi (tzw. bu fo ra mi). Po śród nich ope ru je
za zwy czaj zni ka ją cy po dat nik, któ ry dzia ła ana lo gicz nie jak to
opi sa no po wy żej. 

By sfi na li zo wać oszu stwo, to war mu si tra fić osta tecznie do
po dat ni ka, któ ry do ko na je go we wnątrzwspól no to wej do sta -
wy – naj czę ściej do pod mio tu, któ ry wpro wa dził to war na
te ry to rium da ne go pań stwa. Za tem za sto so wa nie ze ro wej
staw ki i uprzed nie na by cie, któ re wy ge ne ro wa ło po da tek na -
li czo ny upraw nia for mal nie do zło że nia wnio sku o zwrot po -
dat ku, któ ry na wcześ niej szym eta pie ob ro tu nie zo stał
prze cież za pła co ny. 

Trud ność w or ga ni za cji te go me cha niz mu po le ga za ło że -
niu kil ku po dat ni ków, ich za re je stro wa niu dla ce lów VAT oraz
usta no wie niu po wią zań oso bo wych, po to, by każ dy z nich
dzia łał w wia do mym ce lu bez zbęd nych py tań. Dla utrud nie -
nia wy kry cia oszu stwa, pod mio tów ob ra ca ją cych to wa rem

fun kcjo nu je przy naj mniej kil ka. W ten spo sób, po dat nik
wnio sku ją cy o zwrot VAT za bez pie cza się przed fi sku sem,
przyj mu jąc za wcza su, że ten spraw dzi do sta wy to wa ru na kil -
ku eta pach wstecz. 

Ko lej nym oszu kań czym pro ce de rem, któ re go po nie kąd nie
moż na za li czyć do ty po wej ka ru ze li po dat ko wej, ale wy ko -
rzy stu ją cym re gu la cje praw ne we wnątrzwspól no to wych
trans ak cji, jest złud ne wy wo ła nie u da ne go kon tra hen ta, że
do ko nu je on do we wnątrzwspól no to wej do sta wy. Mia no wi cie,
w tym sta nie fak tycz nym, po dat nik z kra ju człon kow skie go
za ku pu je to war od po dat ni ka z in ne go kra ju UE, wska zu jąc
w ra mach wspól nych uzgod nień, że to war wy wie zie za gra ni -
cę włas nym środ kiem trans por tu. Przed ło że nie kon tra hen to -
wi do ku men tu prze wo zo we go po twier dza ją ce go ten fakt nie
sta no wi trud no ści, a dzię ki te mu fak tu ra nie za wie ra cię ża ru
w po sta ci do li cze nia, co ce ny na by cia po dat ku VAT.

Dal szy roz wój sy tu a cji jest już ła twy do prze wi dze nia. To -
war nie opusz cza gra nic, ale zo sta je sprze da ny na te ry to rium
kra ju, w któ rym zo stał na by ty z do li cze niem po dat ku VAT,
któ ry – co wia do me – nie jest od pro wa dza ny. Zby cie w szyb -
kim cza sie uła twia za ni żo na war tość to wa ru.

Oma wia ny sche mat jest za tem ana lo gicz ny w swej kon -
struk cji jak ten pierw szy opi sa ny po wy żej, z tą jed nak róż ni -
cą, że to war nie opusz cza kra ju, w któ rym zo stał na by ty.

Rze tel ny po dat nik 
Wpły wy z ty tu łu po dat ku VAT za rok 2014 w po rów na niu

z ro kiem 2013 wy ka za ły wzrost w kwo cie bli sko 11 mld zł.
Nie bę dzie ry zy kiem po sta wie nie te zy, że kwo ta ta by ła by
znacz nie niż sza, gdy by nie zmia ny ha mu ją ce wy łu dza nie po -
dat ku VAT: roz sze rza ją ce za sa dę od wrot ne go ob cią że nia na
okre ślo ne to wa ry oraz usta na wia ją ce so li dar ną od po wie dzial -
ność za zo bo wią za nia po dat ko we.

Nie ste ty, strat nym na te go ty pu oszu kań czych dzia ła niach
jest nie tyl ko bud żet pań stwa. Nie świa do mym za an ga żo wa nia
w prze stęp czy pro ce der mo że być rów nież uczci wy po dat nik,
na któ rym sku pia się go rycz bez rad no ści fi sku sa wzglę dem
za wo do wych oszu stów. 

Jed nak czę sto dzie je się tak wbrew prze pi som usta wy oVAT,
przez co po dat nik po wi nien pod nieść rę ka wi ce.
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Karuzela dla dorosłych

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


