Oświadczenie złożone przez senatorów
Jarosława Obremskiego i Roberta Mamątowa
na 47. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 stycznia 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Matusza Szczurka
Sieci dyskontów mające 17% udziału w rynku handlu w Polsce przedstawiają coraz bardziej ambitne plany rozwoju na kolejny rok. Najambitniejsze plany rozwojowe ujawnia portugalska Biedronka (300 nowych
sklepów!), duńskie Netto oraz niemieckie Kaufland i Lidl. Tymczasem „Rzeczpospolita” informuje o katastrofalnych tendencjach, jeśli chodzi o mikrohandel – według dziennika może zniknąć nawet 8 tysięcy sklepików. Mowa tu o małych, często rodzinnych sklepach z polskim kapitałem.
Nie milkną echa „podatkowej przeprowadzki” LPP. Jedni internauci oskarżają polską spółkę o wyprowadzenie podatków za granicę, drudzy bronią jej, obarczając odpowiedzialnością za tę przykrą dla Skarbu Państwa decyzję system podatkowy. Zagraniczny kapitał działający w Polsce często nie płaci tu podatków, przenosząc zyski do krajów o łagodniejszym systemie fiskalnym. Nawet polskie spółki – zapewne zmobilizowane
najprostszym rachunkiem ekonomicznym – uciekają do tak zwanych rajów podatkowych. Problem ten jest
znaczny – samo LPP, którego sprawa została niedawno nagłośniona, odprowadza 540 milionów zł.
Dotkliwe regulacje i niewystarczające zachęty dla polskich spółek skutkują deficytem wpływów budżetowych z tytułu podatków i utrudniają życie obu stronom. W związku z nagłośnionym przypadkiem LPP oraz z
planami ofensywy zagranicznych koncernów pragniemy zapytać zarówno o ogólną sytuację, jak i o konkretne zagadnienia.
1. Jakie regulacje w stosunku do przepływu i alokacji zagranicznego kapitału narzuca Komisja Europejska?
2. Jakie są Pańskie plany na zniwelowanie tendencji migracyjnych wśród spółek działających w Polsce, a
płacących podatki za granicą?
3. Eksperci przekonują, że słabą stroną Polski jako kraju, w którym prowadzi się biznes i płaci podatki, są
trudne procedury i obowiązki sprawozdawcze. Czy te utrudnienia są brane pod uwagę jako przyczyny niskich
wpływów podatkowych? Czy opracowywane są jakieś ułatwienia w tym zakresie?
4. Czy oprócz wysokości podatków i przyjaznej administracji widzi Pan inne powody wyprowadzania kapitału za granicę (na przykład współdziałanie innych państw z dużymi spółkami dla obopólnej korzyści)?
5. Czy Pański resort planuje utworzenie programu ochrony małych sklepów?
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