
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
oraz do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o rozważenie możliwości wniesienia poprawek do projek-

tu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. 
Projekt ustawy wprowadza różne terminy obowiązkowej korekty zobowiązań podatkowych w stosunku do 

tych samych nieuregulowanych płatności (30 i 90 dni w przypadku CIT/PIT, 150 dni w przypadku VAT), co 
komplikuje proces identyfikowania przeterminowanych zobowiązań i powoduje konieczność wielokrotnego 
ustalania kwot do korekty podstawy opodatkowania dla każdego z podatków oddzielnie. 

Projekt przewiduje także nieuprawnioną ingerencję władz skarbowych w ustalane pomiędzy kontrahenta-
mi terminy płatności - w przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni nakłada bowiem obowiązek 
korekty z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego, 
na kiedy przypada zakontraktowany pomiędzy stronami termin płatności. Proponowane uregulowania pozo-
stają bez wpływu na zobowiązania podatkowe podmiotów rozliczających się według uproszczonych zaliczek 
na podatek dochodowy w trakcie roku. 

W omawianym projekcie ustawy nie przewidziano możliwości korekty przychodu po stronie wierzyciela, 
co spowoduje, że na zaproponowanych zmianach zyska przede wszystkim budżet państwa. Projekt przewidu-
je trzydziestoprocentową sankcję w podatku VAT w przypadku braku korekty podatku naliczonego przez 
dłużnika w określonym terminie, ale brakuje regulacji odnoszących się do należności spornych, co do których 
toczą się postępowania ugodowe lub sądowe. 

Należy także zwrócić uwagę na pewne niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorców kwestie. 
Jedną z nich jest krótki termin wejścia w życie projektowanych rozwiązań - w przedmiotowym projekcie 
termin wejścia w życie został określony na dzień 1 stycznia 2013 r. Proponuję wydłużenie tego terminu, tak 
aby umożliwić przedsiębiorcom poprawne dostosowanie systemów finansowo-księgowych, co jest nie tylko 
niezwykle kosztowne, ale również wymaga czasu. 

Wprowadzenie obowiązku zmniejszenia kosztów po upływie 90 dni od ich rozpoznania w przypadku ter-
minowego uregulowania należności, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, jest barierą i stanowi inge-
rencję w zasadę swobody zawierania umów, w szczególności z podmiotami zagranicznymi. W przypadkach, 
kiedy prawo i umowa z danym kontrahentem przewidują termin do zapłaty dłuższy niż 60 dni, nie powinien 
być wprowadzany obowiązek zmniejszenia kosztów po upływie 90 dni od dnia rozpoznania tych kosztów, 
szczególnie wtedy, gdy ma zastosowanie przepis kraju wierzyciela dopuszczający taką możliwość. 

W tym projekcie brak także ochrony interesów podmiotów niesłusznie uznanych za dłużników - pomija 
się w nim kwestie dotyczące ochrony interesów podmiotów niesłusznie uznanych za dłużników nietermino-
wo regulujących należności. Niedopuszczalne jest, aby wierzyciel umyślnie lub z braku wystarczającej wie-
dzy narażał kontrahenta na koszty, sankcje i utratę reputacji bez jasno określonych konsekwencji. Wprowa-
dzenie obowiązku składania oświadczeń - pod groźbą odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej - dotyczą-
cych tego, że dane zobowiązanie jest należne, wymagalne i bezsporne (na przykład poprzez zmianę k.k.s. 
polegającą na wprowadzeniu regulacji analogicznej do art. 76a k.k.s. dotyczącego oświadczeń w sprawie 
materiałów budowlanych) wydaje się nieodzowne, ale może zniweczyć cel projektu. Ponadto prawnego ure-
gulowania wymagałaby kwestia zwrotu dłużnikowi w uproszczony sposób, na drodze cywilnoprawnej, 
wszelkich poniesionych i udokumentowanych przez niego kosztów w związku z podaniem nieprawdziwych 
informacji (na przykład koszty przelewów, odsetek, obsługi prawnej i księgowej). Bez takiego zabezpiecze-
nia projekt może przyczynić się do nieuzasadnionego karania uczciwych dłużników oraz do masowych wy-
łudzeń podatku VAT. 

Podsumowując, należy zauważyć, iż zgodnie z założeniem projekt miał stanowić podstawę do redukcji 
obciążeń administracyjnych i uproszczenia przepisów. Niestety, miast tego, może negatywnie wpłynąć na 
sytuację podatkową i gospodarczą podmiotów (zarówno dłużników, jak i wierzycieli) prowadzących działal-
ność gospodarczą w Polsce oraz na skomplikowanie systemu rozliczeń i kontroli podatkowych. W skrajnych 



przypadkach zmiany będą impulsem do wyłudzeń i działań niezgodnych z prawem po stronie nieuczciwych 
wierzycieli. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




