Warszawa, 16 października 2017 r.

Pan
Paweł Gruza
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku
przedstawieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (projekt UA34, wersja z 20 września 2017 r.), uprzejmie przekazuję następujące
uwagi.
W projektowanym art. 96 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, projekt zakłada
publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie ministerstwa finansów
wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień
roboczy, raz na dobę. Dostęp do wykazu ma być bezpłatny, całodobowy. Podatnicy będą mogli
sprawdzać swoich kontrahentów masowo, jak i wyszukiwać po wybranych numerach NIP,
nazwach, itp.
Propozycję zamieszczenia w wykazie daty rejestracji/wykreślenia/przywrócenia należy ocenić
pozytywnie. Na aprobatę zasługują także plany umieszczania podstawy prawnej wykreślenia czy
przywrócenia zarejestrowania VAT-czynnego. Będzie to dużym ułatwieniem dla zachowania
należytej staranności przy prawie do odliczenia podatku naliczonego.
UWAGI MERYTORYCZNE
1.
Wykaz, zgodnie z projektem, będzie aktualizowany każdego dnia, raz na dobę na podstawie
formularzy zgłoszeniowych lub aktualizacyjnych. Należy jednoznacznie wskazać, czy będą
wprowadzone dodatkowe formularze, czy aktualizacja odbywać się będzie na podstawie druku
VAT-R. Wydaje się właściwe wprowadzenie terminu, w jakim Urząd Skarbowy będzie miał
obowiązek wprowadzić dane z formularzy do wykazu.
2.
Naszym zdaniem, w ramach nowelizacji ustawy należy ustalić, że dane uzyskane z wykazu
ministerstwa będą miały wartość dowodową (porównywalną) do wydruku z sytemu
informatycznego ministerstwa finansów oraz, że powinien być traktowany porównywalnie do
wydawanych zaświadczeń o statucie podatnika VAT-czynnego.
3.
Z projektu wynika, że informacja o podatnikach wykreślonych z rejestru podatników VAT
czynnych będzie figurowała w wykazie przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego
(projektowany art. 96 ust. 18 VAT). Z uwagi na fakt, że kontrola podatkowa może mieć miejsce
nawet 5 lat po dokonaniu płatności, rejestr powinien przechowywać wszystkie informacje przez ten
okres. Nie tylko informacje o podatnikach VAT-wykreślonych. Naszym zdaniem, system powinien
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umożliwiać także przeglądanie danych historycznych. Umożliwi to sprawdzenie statusu podatnika i
jego danych na dzień konkretnej transakcji wstecz i dla bieżącej daty.
Ustawa jednak nie proponuje takiego rozwiązania, a jest ono kluczowe (podatnik musi mieć
możliwość wykazania, że rachunek, na który dokonał przelewu, był uwzględniony w rejestrze.)
4.
Zgodnie z art. 2 (PIT) i art. 3 (CIT) projektu, podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania
przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez
pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na
potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, na rachunek inny niż zawarty w
wykazie.
Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził przepis zakazujący rozliczania w kosztach
wydatków powyżej 15 tys. zł opłaconych gotówką. Teraz, dodatkowo nie będzie można odliczyć
też kwot wpłaconych na rachunek inny niż zgłoszony fiskusowi. Stanowić to będzie, bez wątpienia,
istotne utrudnienie administracyjne dla przedsiębiorców.
Zgodnie z założeniami projektu, w praktyce, przedsiębiorcy przed każdym wykonaniem przelewu
musieliby sprawdzać czy numer rachunku bankowego, na który chcą dokonać przelewu znajduje się
w wykazie ministerstwa finansów. Przy większej liczbie przelewów przedsiębiorcy będą mieli
problem z weryfikacją rachunków.
Weryfikacja będzie wymagała zbyt dużego nakładu pracy. Naszym zdaniem, problem ten zostałby
rozwiązany przykładowo, gdyby to bank weryfikował przed wykonaniem przelewu (z automatu)
czy wskazany rachunek znajduje się w rejestrze ministerstwa. Już obecnie część serwisów
bankowości elektronicznej identyfikuje konta przeznaczone do regulowania należności publicznoprawnych. Należałoby zatem zapewnić, aby to banki (i SKOK-i), przy pomocy swoich systemów
elektronicznych, sygnalizowały dokonującemu przelewów, czy dane konto znajduje się w rejestrze.
Rozwiązanie to nie obciążałoby podatników dodatkowymi obowiązkami.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie powyższych uwag w toku dalszych prac legislacyjnych.

Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
Członek Rady Dialogu Społecznego
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