
Oświadczenie złożone 
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na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy sygnalizują mi, iż obowiązujące prze-

pisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z tak zwanej ulgi na złe długi 
zawierają wymagania, które w bardzo istotny sposób ograniczają możliwość skorzystania z niej przez podat-
nika wierzyciela. 

Taka możliwość skorzystania z ulgi na złe długi powstaje wówczas, gdy spełnionych jest wiele warunków 
dotyczących zarówno samej wierzytelności i warunków jej powstania, jak i osób dłużnika oraz wierzyciela. 

Jeden z warunków jest związany ze statusem podatkowym dłużnika i wierzyciela. Obaj na dzień dokony-
wania korekty muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Warunek ten jest zwią-
zany z faktem, że tylko tacy podatnicy są zdolni do dokonywania korekty. 

W praktyce obrotu gospodarczego oraz nauce prawa podatkowego podkreśla się jednak, iż nawet mając 
wzgląd na ochronę interesów budżetu, można by zrezygnować z wymogu, aby dłużnik był zarejestrowany 
jako podatnik VAT czynny. Rozwiązanie takie wydaje się zasadne także jeśli się weźmie pod uwagę, że ko-
rekta podatku naliczonego u dłużnika ma być dokonywana wstecz. Wystarczające zatem byłoby, aby dłużnik 
zarejestrowany był w charakterze podatnika VAT czynnego w dniu powstania należności, której dotyczyć 
będzie potem ulga na złe długi, nie wydaje się zaś konieczne, by miał on taki status także w chwili korzysta-
nia przez podatnika wierzyciela z ulgi na złe długi. 

Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy prowadzą do następujących nie-
pożądanych efektów: podatnik dłużnik, po otrzymaniu od podatnika wierzyciela informacji o tym, że ten 
pierwszy planuje skorzystać z ulgi na złe długi, wyrejestrowuje się z rejestru podatników VAT i w ten sposób 
definitywnie uniemożliwia podatnikowi wierzycielowi skorzystanie z ulgi na złe długi. 

Mając to na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 
1. Czy Pan Minister dostrzega konieczność nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 

w zakresie ulgi na złe długi, która to nowelizacja doprowadziłaby do usunięcia przedstawionych nieprawi-
dłowości? 

2. Czy w Ministerstwie Finansów trwają aktualnie prace legislacyjne mające za przedmiot nowelizację 
przepisów w zakresie ulgi na złe długi? Jeśli tak, to jakie są założenia tych zmian oraz na jakim etapie znaj-
dują się prace legislacyjne? 
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