Oświadczenie złożone
przez senator Joannę Sekułę
na 28. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 sierpnia 2021 r.
Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy, które uzupełniły ustawę o VAT, m.in. dodając do niej
art. 106m, który dotyczy zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
Artykuł 106m ust. 4 stanowi: „Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury
można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu
między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług”.
Celem wprowadzenia przez ustawodawcę tego przepisu, a w szczególności jego ust. 4, było przekazanie
podatnikom narzędzia w postaci kontroli biznesowych, które miały zapewnić przedsiębiorcom możliwość
obiektywnego wykazania należytej staranności kupieckiej, ocenianej podczas kontroli skarbowych. Jest to
element prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT (od zakupu towarów i usług).
Kontrole biznesowe miały ponadto na celu samouszczelnianie się firm i ich ochronę przed uwikłaniem
w tzw. karuzele podatkowe i oszustwa dotyczące wyłudzenia zwrotu VAT.
Kontrole biznesowe zostały wprowadzone do polskiej ustawy o VAT na podstawie delegacji zawartej
w dyrektywie 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania, w celu
ustanowienia wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a transakcją gospodarczą.
W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie narzędzia kontroli biznesowej ułatwiające funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom
Ministerstwo Finansów wdrożyło lub planuje wdrożyć w najbliższym czasie?
2. Jakie działania podjęło Ministerstwo Finansów w zakresie edukacji, np. rozpropagowania wśród przedsiębiorców narzędzia, jakim są kontrole biznesowe, jako efektywnego środka (mechanizmu) zabezpieczającego przedsiębiorcę przed wplątaniem go w oszustwa w zakresie podatku VAT?
3. Jakie szkolenia w zakresie kontroli biznesowych przeprowadziło Ministerstwo Finansów w ciągu minionych 7 lat (2014–2021) wśród pracowników realizujących kontrole dotyczące podatku VAT?
4. Jakie działania edukacyjne na temat kontroli biznesowych, w tym z udziałem czynnika społecznego,
przeznaczone dla pracowników KAS, a także przedsiębiorców, są planowane przez Pana Ministra?
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