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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Roman Jacek Arseniuk.  

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku zbierania i publikowania 

przez Ministerstwo Finansów danych związanych z podatkiem VAT. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji podnosi, że podatek VAT odgrywa ważną rolę w budowaniu struktury 

budżetu państwa. Wnoszący petycję zwraca jednak uwagę na problemy pojawiające się 

przy zwrotach tego podatku z budżetu państwa dla przedsiębiorców.  

W uzasadnieniu petycji stwierdza się, że znaczna część tego podatku jest zwracana 

przedsiębiorcom w sposób nieuzasadniony, a co bardziej niepokojące zwroty te wynikają 

z dokonanych przestępstw podatkowych. Autor petycji proponuje, aby Ministerstwo 

Finansów zbierało i publikowało dane związane z podatkiem VAT na takiej samej zasadzie, 

jak zbierane i publikowane są dane podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym 

dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji (CIT). 

W opinii autora petycji publikowaniu powinny podlegać: 

 kwota podatku należnego, 

 kwota podatku należnego wpłacona podatnikowi przez nabywców wymienionych 

w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, 

 kwota podatku należnego wpłacona podatnikowi przez nabywców wymienionych 

w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, która została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej, 

 kwota podatku naliczonego do odliczenia, 

 kwota podatku polegająca wpłacie do urzędu skarbowego, 

 kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

Zdaniem autora petycji powszechny dostęp do odpowiednich danych, znacznie 

uprościłby zidentyfikowanie wad obecnego systemu VAT oraz ułatwiłby wykrywanie 

popełnianych przestępstw podatkowych. 

STAN PRAWNY: 

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, poz. 1) w art. 1 

ustanowiła wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) w Unii Europejskiej. 
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1
 Tuleja P. (red.), Czarny P., Florczak-Wątor M., Naleziński B., Radziewicz P., Komentarz do art. 51 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Opublikowano: WKP, 2019. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy zasada wspólnego systemu VAT polega na 

zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie 

proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają 

miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)  

art. 51 ust. 1 gwarantuje każdemu wolność dysponowania informacjami o sobie, w tym 

decydowania o ich ujawnieniu. Jest to tzw. prawo do samookreślenia informacyjnego, które 

wymaga poszanowania nie tylko w relacjach wertykalnych (w relacjach z państwem), ale 

również horyzontalnych. Szczególnym, odrębnie uregulowanym, przejawem tej wolności 

jest wolność od przymusu ujawniania organom władzy publicznej swojego światopoglądu, 

przekonań religijnych lub wyznania (art. 53 ust. 7). Przepis ten jednocześnie dopuszcza 

możliwość zobowiązania danej osoby w drodze ustawy do ujawnienia tych informacji.
1
 

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych w tym 

podatków, określonych w ustawie (art. 84). Nakładanie podatków, innych danin 

publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a 

także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od 

podatków następuje w drodze ustawy (art. 217). 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106 ze zm.) reguluje problematykę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.  

Zgodnie z art. 96b ust. 1 Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci 

elektronicznej wykaz podmiotów: 

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo 

które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; 

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako 

podatników VAT została przywrócona. 

Wykaz zawiera następujące dane: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, numer, za 

pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer 

został nadany, status podmiotu: (w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo 

który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako „podatnik VAT 

czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”), nr REGON, o ile został nadany, nr w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, o ile został nadany, numery rachunków rozliczeniowych w rozumieniu 

art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a51u1&full=1
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oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku 

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) (art. 96b ust. 3 pkt 1–13). 

Jednym z podstawowych celów Wykazu jest ułatwienie i przyspieszenie 

wyszukiwania danych o podmiotach, w tym zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 

dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji (art. 1 ust. 1). 

Na mocy art. 1 ust. 2 i 3 przepisy ustawy mają też zastosowanie do: jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku 

i spółek niemających osobowości prawnej, spółek komandytowo-akcyjnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz spółek niemających osobowości prawnej 

mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z prawem podatkowym 

tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany (art. 27b 

ust. 1) do podawania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, 

u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 

50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi. 

Indywidualne dane podatnika, określone w art. 27 ust. 1, obejmują: firmę (nazwę) i nr 

identyfikacji podatkowej podatnika, wskazanie roku podatkowego, informacje o wysokości 

osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego 

dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do Sejmu 14 października 2020 r. złożono petycję o tożsamych wnioskach i treści 

(BKSP-144-IX-232/20). Autorem petycji jest również Roman Jacek Arseniuk. Petycję 

22 października 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji celem rozpatrzenia.  

Autor petycji skierował również swoje postulaty do Ministerstwa Finansów. 


