Rada Podatkowa
PKPP Lewiatan

Misja

Rada Podatkowa jest komitetem doradczym
Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan.
To kilkudziesięcioosobowy
zespół ekspertów podatkowych, ﬁnansowych i prawnych.
W jej skład wchodzą zarówno
specjaliści z ﬁrm doradczych
i kancelarii prawniczych, jak
również menedżerowie odpowiedzialni w ﬁrmach członkowskich PKPP Lewiatan za sprawy
podatkowe, księgowe, ﬁnansowe
lub prawne.
Stanowimy reprezentatywne dla
przedsiębiorców forum wymiany
poglądów na temat tworzenia
i stosowania prawa podatkowego.

Jesteśmy grupą osób (nie tylko
doradców podatkowych) zajmujących się profesjonalnie prawem
podatkowym.
Naszym podstawowym celem
działania jest przygotowywanie
projektów służących poprawie
jakości prawa oraz kreowanie
rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, a co za tym idzie dla
rozwoju gospodarczego.
Rafał Iniewski
Przewodniczący Rady
Podatkowej PKPP Lewiatan

Historia
i program
działania
Rada Podatkowa powstała na
przełomie lat 2004 / 2005, pięć lat
po powstaniu PKPP Lewiatan.
Korzystaliśmy z doświadczeń
PKPP Lewiatan związanych
m.in. z wprowadzeniem podatku
liniowego dla przedsiębiorców oraz
obniżeniem stawki CIT do 19%.
Od początku istnienia stawiamy
sobie za cel doprowadzenie do
tego, aby w Polsce został stworzony system podatkowy przyjazny

przedsiębiorcom (małym, średnim, dużym) i konkurencyjny
w Unii Europejskiej.
W 2007 roku wydaliśmy swój
dokument programowy –
Almanach Podatkowy – zbiór
najważniejszych postulatów wobec
systemu podatkowego i prawa podatkowego. W Almanachu wyraziliśmy podstawowe założenia programowe Rady:

Nie wierzymy w mit »prostego systemu podatkowego«.
Zdajemy sobie sprawę, że prawo podatkowe pozostanie
dziedziną trudną w stosowaniu. Dlatego tak istotne jest
obudowanie systemu podatkowego regulacjami, które
pozwalają minimalizować ryzyka podatkowe. Istotne
jest również to, aby prawo to było względnie stabilne,
przewidywalne i nie zaskakiwało podatnika zmianami
dokonywanymi niemalże »z dnia na dzień«.
Wyzwania, jakie stoją przed Polską, wymagają
podejmowania odważnych i nowatorskich decyzji.
Chcemy, aby docelowy system podatkowy był systemem
najbardziej konkurencyjnym w Europie, przyciągającym
przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej,
a zarazem pozwalającym rozwijać się polskim
przedsiębiorcom. Niska stawka podatkowa jest istotna,
ale nie stanowi jedynego zagadnienia, które decyduje
o konkurencyjności kraju. Ważne są rozwiązania,
które odpowiadają nowoczesnym potrzebom obrotu
gospodarczego oraz minimalizują koszty stosowania
przepisów prawa podatkowego.
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Prezydium Rady Podatkowej

PRZEWODNICZĄCY RADY
PODATKOWEJ

Rafał Iniewski

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

Tomasz Grunwald
Przewodniczący
Grupy VAT

Jerzy Martini
Pierwszy
Wiceprzewodniczący
Grupy VAT

Marcin Chomiuk
Wiceprzewodniczący
Grupy VAT

PODATKI DOCHODOWE

Rafał Ciołek
Przewodniczący
Grupy CIT / PIT

Andrzej Nikończyk
Wiceprzewodniczący
Grupy VAT

OGÓLNE PRAWO PODATKOWE

Jacek Bajson
Wiceprzewodniczący
Grupy CIT / PIT
w zakresie PIT

Paweł Kosiacki
Wiceprzewodniczący
Grupy CIT / PIT

PODATEK AKCYZOWY

Robert Czekaj
Przewodniczący Grupy
Akcyzowej

Wojciech Wach
Wiceprzewodniczący
Grupy VAT

Krzysztof Flis
Wiceprzewodniczący
Grupy Akcyzowej

Szymon Parulski
Wiceprzewodniczący
Grupy Akcyzowej

Mariusz Marecki
Przewodniczący
Grupy OPP

Robert Pasternak
Wiceprzewodniczący
Grupy OPP

OPODATKOWANIE
MIĘDZYNARODOWE

MONITOROWANIE
ORZECZNICTWA

Józef Banach
Przewodniczący Grupy
Międzynarodowej

Tomasz Misiak
Przewodniczący Zespołu
ds. Monitorowania
Orzecznictwa

Organizacja
i sposób działania
Rady Podatkowej
W Radzie Podatkowej spotykają się doświadczenie i wiedza
dwóch grup zawodowych: menedżerów stosujących
na co dzień przepisy prawa oraz doradców rozwiązujących
złożone problemy podatkowe.
Członkowie Rady działają w grupach
roboczych oraz zespołach zadaniowych zajmujących się systemem
podatkowym, podatkami dochodowymi (CIT / PIT), podatkiem od
towarów i usług (VAT), podatkiem
akcyzowym, ogólnym prawem
podatkowym, opodatkowaniem międzynarodowym i cenami transferowymi, podatkiem od nieruchomości,
prawem celnym, a także harmonizacją prawa podatkowego w UE.
Praca w grupach roboczych służy
wypracowywaniu stanowisk wobec
problemów i barier, jakie napotykają polscy podatnicy. Opiniujemy
projekty aktów prawnych przygotowywanych przez rząd i parlament.
Przygotowujemy również własne
projekty ustaw, które promujemy
w taki sposób, by stały się prawem stanowionym. Od momentu
powstania wydaliśmy również
kilkadziesiąt opinii i komunikatów
oceniających projekty podatkowych
aktów prawnych.

Grupy robocze
• CIT / PIT
• VAT
• Akcyza
• Ogólne Prawo
Podatkowe
• Opodatkowanie
Międzynarodowe
i Ceny Transferowe
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Największym projektem przygotowanym przez Radę Podatkową była
opracowana w 2005 roku kompleksowa nowelizacja ustawy o podatku
od towarów i usług. Nowelizacja
ta stała się bazą dla późniejszych
projektów rządowych. W 2007 roku
przygotowaliśmy także projekt
małej nowelizacji ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Podejmujemy również wyzwania
związane z legislacją europejską.
Treść prawa europejskiego determinuje kształt regulacji krajowych.
Dlatego tak istotne jest wpływanie
na treść prawa podatkowego już
na etapie formułowania przepisów dyrektyw europejskich.
Uczestniczymy więc w pracach
BUSINESSEUROPE, europejskiej
organizacji pracodawców i przedsiębiorców, a nasi członkowie
biorą udział w Economic & Financial
Affairs Committee, w szczególności
w VAT Group oraz Tax Policy Group.

Zespoły
• Celny
• ds. Podatku
od Nieruchomości
• ds. Monitoringu
Orzecznictwa

114 ekspertów
podatkowych, w tym:
57 ekspertów podatkowych
zarówno z dużych ﬁrm
doradczych, jak i małych,
a także średnich kancelarii
prawnych i podatkowych
57 menedżerów z ﬁrm
członkowskich Lewiatana
odpowiedzialnych
za doradztwo
podatkowe, prawne,
księgowość i ﬁnanse

Reprezentujemy 25 branż:
agencje pracy
tymczasowej, bankowość,
energetykę, doradztwo
prawne i podatkowe,
faktoring, farmację,
handel detaliczny, leasing,
marketing bezpośredni,
media, motoryzację,
pozabankowe usługi
ﬁnansowe, produkcję
alkoholu, produkcję
kosmetyków, produkcję
odzieży i tkanin, produkcję
opakowań, produkcję
tytoniu, przemysł
elektroniczny, przemysł
paliwowy, przemysł
spożywczy, stoczniowy,
sprzedaż bezpośrednią,
telekomunikację, usługi PR,
usługi ubezpieczeniowe.

Wykorzystanie
efektów prac Rady
Stanowiska, oceny oraz opinie
Rady Podatkowej wykorzystywane są do tworzonych przez
PKPP Lewiatan ekspertyz. Są one
przedstawiane i wykorzystywane:
• w procesie krajowych społecznych konsultacji – rządowych
projektów aktów prawnych,
• w Komisji Trójstronnej,
• w procesie legislacyjnym w krajowym parlamencie,

• w ramach członkostwa
w BUSINESSEUROPE przy konsultacji unijnych aktów prawnych,
• w przypadkach konsultacji
unijnych aktów prawnych poza
BUSINESSEUROPE (bezpośrednio z Komisją Europejską bądź
Parlamentem Europejskim)
• na konferencjach naukowych
i w programowych związanych z podatkami i prawem
podatkowym.

6

Główne
przedsięwzięcia
legislacyjne
Rady Podatkowej
w latach
2005 – 2010

Uchwalone przepisy podatkowe
Ordynacja podatkowa
• wiążąca interpretacja,
• porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych (APA),
• nowelizacja AD 2006 obejmująca m.in.:
» wydłużenie APA,
» rozprawę,
» pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji,
» uzupełnienie treści protokołu
kontroli,
• wstrzymanie wykonania decyzji
I instancji,
• powiadomienia o planowanej
kontroli,
• korekta deklaracji podatku
od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej.
Podatek od towarów i usług
• nowelizacja AD 2005 obejmująca m.in.:
» zmianę deﬁnicji podatnika,
» ulgę na złe długi,
» likwidację czwartego dokumentu wymaganego przy
WDT,
» ustawowe prawo do zwrotu VAT przed rozpoczęciem
sprzedaży;
• składy konsygnacyjne,
• rozliczanie podatku importowego w deklaracji,
• uproszczenia dokumentacyjne
w WDT,
• likwidacja sankcji „30%”,
• wykreślenie zakazu obniżania

podatku należnego o podatek
naliczony przy nabyciu towarów i usług, które nie mogą
być zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów,
• usunięcie obowiązku uiszczania
kaucji gwarancyjnej,
• liberalizacja ulgi na złe długi.
Podatki dochodowe
• nowelizacja AD 2006 obejmująca m.in.:
» zmianę deﬁnicji kosztów uzyskania przychodów,
» likwidację limitu przy wydatkach na reklamę,
» uznanie wydatków na ﬁnansowanie świadczeń zdrowotnych jako kosztów uzyskania
przychodów,
» różnice kursowe,
» opodatkowanie zakładu
zagranicznego,
• nowelizacja AD 2008 obejmująca m.in.:
» możliwość zaliczania kosztów
zaniechanych inwestycji jako
kosztów uzyskania przychodów,
» przesunięcie terminu wpłaty
zaliczki za ostatni miesiąc roku na styczeń roku
następnego.
Podatek akcyzowy
• nowa ustawa akcyzowa AD 2008
obejmująca m.in.:
» nowe zasady opodatkowania
akcyzą energii elektrycznej,
» zniesienie opodatkowania

»

»

»

»

akcyzą wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,
z wyjątkiem samochodów
osobowych,
ustawowe obligatoryjne zwolnienia od akcyzy, przy jednoczesnym rozdzieleniu od nich
funkcjonowania procedury
zawieszenia poboru akcyzy,
uporządkowanie zakresu przedmiotowego
i podmiotowego podatku,
jednolita procedura dla
zastosowania zwolnień
od akcyzy,
określenie sytuacji, w których
będzie uchylony obowiązek
produkowania wyrobów
akcyzowych w składzie
podatkowym.

Inne osiągnięcia legislacyjne
• wstrzymanie projektu ustawy o podatku dochodowym
od osób ﬁzycznych z 2009 roku,
którego celem było nałożenie
na pracodawców – płatników
obligatoryjnego obowiązku dokonywania rozliczeń rocznych
za podatników – pracowników,
• wycofanie się w 2009 roku
Ministerstwa Finansów
z projektu zmian do ustawy
Ordynacja podatkowa w zakresie ograniczenia prawa
do zwrotu nienależnie pobranych podatków pośrednich poprzez zmianę deﬁnicji nadpłaty.

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki
i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 59 branżowych i regionalnych związków pracodawców
oraz 23 członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3500 ﬁrm, zatrudniających ponad sześćset
trzydzieści tysięcy pracowników. Jest jednym
z przedstawicieli pracodawców w Trójstronnej Komisji
ds. Społeczno-Gospodarczych.
Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje
biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE,
największej organizacji biznesowej w Unii Europejskiej.

Biuro PKPP Lewiatan
ul. Klonowa 6
00 – 591 Warszawa
tel. 022 845 95 62
fax 022 845 95 51
rada.podatkowa@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan /radapodatkowa

