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Wstęp

Rok 2016 zapamiętamy jako rok zmian w prawie podatkowym. Kilkakrotnie znowelizowano
ustawy o VAT, CIT, PIT, Akcyzę, Podatki Lokalne oraz Ordynację podatkową (łącznie ok 40
nowelizacji). Wprowadzono podatek bankowy i od sprzedaży detalicznej, uchwalono
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, wdrożono Jednolity Plik Kontrolny oraz
prowadzono prace nad założeniami tzw. jednolitego podatku.
Rada zaopiniowała wszystkie kluczowe nowelizacje ustaw i rozporządzeń podatkowych.
Zgłosiliśmy setki uwag, komentarzy i propozycji zmian przepisów. Wiele z nich zostało
uwzględnionych a przepisy poprawione.
Z sukcesem zabiegaliśmy o ochronę przedsiębiorców przed rozbieżną i nieprzychylną
interpretacją przepisów. Pracowaliśmy nad uproszczeniami oraz wskazywaliśmy obszary
wymagające deregulacji.
Nasza aktywność to także wypowiedzi dla prasy, praca w komisjach parlamentarnych, udział
w konferencjach, debatach i innych wydarzeniach poświęconych podatkom.
W niniejszym raporcie znajdą Państwo syntetyczną informację o tym co robiliśmy i co udało
nam się osiągnąć w 2016 r.

Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej
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Działania legislacyjne (kluczowe projekty)
1.1. Podatki dochodowe

 Projekt z dnia 22 lutego 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakładał, m. in.
1) obniżenie stawki CIT do 15% dla podatników osiągających przychody do 1,2 mln euro;
2) zmiany w zakresie kategorii dochodów (przychodów) uznawanych za osiągane na
terytorium Polski; 3) wprowadzenie klauzuli wyznaczającej granicę, poza którą
połączenie, podział, bądź wymiana udziałów spółek przestaną być neutralne podatkowo
a zaczną być traktowane jako niedozwolone uchylanie się od opodatkowania oraz 4)
opodatkowanie wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki kapitałowej.
<Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości zakłada
wprowadzenie zwolnienia podatkowego dla niektórych przychodów spółek rynku
wynajmu nieruchomości i ich spółek zależnych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu
ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz
zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 31 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakładał
wprowadzenie zmian w zasadach opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez
objęcie polskich funduszy inwestycyjnych zwolnieniem przedmiotowym zamiast
zwolnienia podmiotowego. Dodatkowo w projekcie znajdowała się propozycja
wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł tj. w wysokości
zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny <Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych dotyczył wprowadzenia szczegółowego opisu elementów stanowiących
dokumentację podatkową, o której mowa w ustawie CIT, tj. dokumentację sporządzaną
przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych. Projekt przewidywał wprowadzenie formularza CITTP, tj. uproszczonego sprawozdania w sprawie analizy ryzyka w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych. Podstawowym celem było umożliwienie organom
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skarbowym pozyskania informacji w celu identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia
dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. <Opinia
Rady Podatkowej>

1.2. Podatek od towarów i usług

 Projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów
i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Przewidziane w projekcie
zmiany w zasadach opodatkowania jednostek samorządu terytorialnego były
podyktowane wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie
z orzeczeniem TSUE gminne jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej
na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, zatem wszelkie czynności przez nie
dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu
terytorialnego, która je utworzyła. <Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo energetyczne, stanowił jeden
z elementów pakietu ustaw mających uszczelnić system poboru podatku VAT, przede
wszystkim zapobiec wyłudzeniom tego podatku w obrocie paliwami. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt, nazwany „dużą” nowelizacją VAT, zawierał
wiele zmian służących poprawie ściągalności podatku VAT oraz zapobiegających
wyłudzeniom. Zakładał wprowadzenie m.in. 1) odwrotnego obciążenia na usługi
budowlane oraz transakcje dostawy procesorów i określonych towarów z kategorii złota
i srebra; 2) rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających także o kontrole kontrahenta
podatnika; 3) możliwość wykreślenia z urzędu podatnika VAT; 4) ograniczenie
stosowania rozliczeń kwartalnych dla dużych podatników; 5) sankcje od 20 do 100 %
kwoty podatku VAT za błędne jego rozliczenie. <Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 4 lipca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów
deklaracji dla podatku od towarów i usług, m.in. deklaracji VAT-7. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 17 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Głównym celem
wydania nowego rozporządzenia jest umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych
i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Projekt zakłada także
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możliwość archiwizacji paragonów w chronionej pamięci kasy fiskalnej. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 21 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt był
częścią działań Rządu zmierzających do uszczelnienia systemu poboru podatków.
<Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku
od towarów i usług. <Opinia Rady Podatkowej>

1.3. Ordynacja podatkowa

 Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt zakładał
wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania. <Opinia Rady Podatkowej>
Inne opinie Rady Podatkowej do propozycji wprowadzenia klauzuli. <Opinia z dnia 10
maja 2016> oraz <opinia z dnia 16 maja 2016>
 Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do
Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. <Opinia Rady Podatkowej>

1.4. Ustawa o podatku akcyzowym

 Projekt z dnia 9 lutego 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
przewidywał wprowadzenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia
akcyzowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych. <Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 5 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym był
kolejnym poświęconym uszczelnieniu sytemu podatkowego, zakładał wyeliminowanie
nieprawidłowości związanych z odkażaniem całkowicie skażonego alkoholu etylowego,
a tym samym zapobiegnięcie uszczupleń w podatku akcyzowym. <Opinia Rady
Podatkowej>
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 Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu
zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy. <Opinia Rady Podatkowej>

1.5. Prawo UE

 Projekt z dnia 25 października 2016 r. Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wspólnej
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016) 683 zawiera
koncepcję wspólnej (skonsolidowanej) na terenie UE podstawy opodatkowania osób
prawnych. <Opinia Rady Podatkowej>

1.6. Inne

 Projekty z dnia 2 lutego 2016 r. oraz 16 maja 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej to propozycje wprowadzenia dodatkowego opodatkowania handlu
detalicznego. <Opinia Rady Podatkowej z dnia 16 lutego 2016 r.> <Opinia Rady
Podatkowej z dnia 8 czerwca 2016 r.>
 Projekt z dnia 4 marca 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki
prowadzenia działalności innowacyjnej, zakładał zwiększenie wsparcia dla
przedsiębiorstw inwestujących w działalność badawczo – rozwojową, m. in. poprzez
wyższe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na innowacje. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 31 maja 2016 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt
ustawy przepisy wprowadzające Krajową Administrację Skarbową. <Opinia Rady
Podatkowej>
 Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw. W projekcie zaproponowano wprowadzenie bardzo wysokich kar za
działania przestępcze, zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych.
<Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt z dnia 9 listopada 2016 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów. <Opinia Rady Podatkowej> <Opinia Rady Podatkowej>
 Projekt struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów
księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). <Uwagi/pytania Rady Podatkowej>
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 Projekt z dnia 14 marca 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań
technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być
zapisane i przekazywane. <Uwagi/pytania Rady Podatkowej>
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Spotkania z decydentami

 21 kwietnia 2016 r. Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów - Dyrektor
Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Honoratą Łopianowską oraz
Dyrektorem Departamentu Administracji Podatkowej Tomaszem Strąkiem. Spotkanie
poświęcone było omówieniu wątpliwości firm w związku z wprowadzaniem jednolitego
pliku kontrolnego.
 22 kwietnia 2016 r. Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem
Gowinem ws. działań na rzecz wsparcia inwestycji w B+R.
 2 czerwca 2016 r. Spotkanie w ramach Zespołu RDS ds. KAS z Ministrem Finansów
Pawłem Szałamachą oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Marianem
Banasiem. Spotkanie poświęcone prezentacji planów reformy administracji podatkowej.
 19 sierpnia 2016 r. Spotkanie z Posłanką Joanną Muchą Wiceprzewodniczącą Komisji
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji ws. prac Komisji.
 12 października 2016 r. Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszkiem Skibą oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem
Haładyjem. Spotkanie poświęcone omówieniu podatkowych barier w rozwoju firm.
 13 października 2016 r. Spotkanie Członków Prezydium Rady Podatkowej
z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Celem spotkania była dyskusja na temat
skutków zmian w prawie podatkowym w Polsce oraz ewentualne kierunki rekomendacji
odnoszące się do usprawnień tego systemu.

Strona 7

Sukcesy
Ustawa o podatku od towarów i usług

 Rada Podatkowa z sukcesem zabiegała o usunięcie z projektu z dnia 22 września 2016 r.
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
przepisów wprowadzających kaucję rejestracyjną dla podmiotów chcących
zarejestrować się jako podatnicy podatku VAT. Ponadto zgodnie z postulatem Rady:


Doprecyzowano art. 3 pkt 5 i 7 projektu tak, że z uchwalonego brzemienia wynika, iż
określonej karze podlegać będą podatnicy, którzy pomimo takiego obowiązku – nie
złożą deklaracji w formie elektronicznej, a nie np. na błędnym formularzu.



Zmieniono brzemiennie art. 29a ust. 15 pkt 3 tak, że warunku posiadania przez
podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub
usługobiorcę, nie stosuje się także w przypadku sprzedaży usług dystrybucji energii
elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług
telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika
nr 3 do ustawy.

 W wyniku uwag zgłoszonych przez członków Rady Podatkowej zmodyfikowano przepisy
projektu ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od
towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych.


Uregulowano konsekwencje prawne niezłożenia przez JST w terminie informacji
o dacie centralizacji rozliczenia. Brak złożonej informacji oznacza, że JST rozpoczęła
rozliczanie podatku VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi z dniem wejścia
w życie ustawy.



Doprecyzowano termin, od którego następuje wykreślenie danej jednostki
organizacyjnej jako podatnika VAT.

 Na etapie konsultacji społecznych projektu z dnia 29 kwietnia 2016 r. ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo
energetyczne uwzględniono postulat, aby przepisy ustawy nie wchodziły w życie
w połowie miesiąca. W autopoprawce projektu doprecyzowano datę wejścia w życie na
1 sierpnia 2016 r.
 Zgodnie z postulatem Rady wydłużono do 3 miesięcy termin vacatio legis rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny
może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
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 W projekcie z dnia 21 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
odstąpiono (uwzględniając uwagi Rady) od propozycji, aby w przypadku podatników
dokonujących dostawy lub świadczących usługi, o których mowa w poz. 38 i 39
załącznika, zwolnienie w zakresie tych czynności miało zastosowanie, jeżeli podatnik
upoważni bank (SKOK) do przekazania organom podatkowym informacji o wszystkich
transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
Wskazywaliśmy, że dostęp do rachunku bankowego podatnika umożliwiłby pozyskiwanie
przez organy podatkowe informacji przekraczających konieczność weryfikacji
prawidłowości wykonywania obowiązków określonych w Projekcie rozporządzenia.

Ordynacja podatkowa

 Podczas prac parlamentarnych nad klauzulą obejścia prawa podatkowego dzięki
zabiegom Rady wprowadzono wyłączenie stosowania klauzuli, jeżeli zastosowanie
innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu
opodatkowania. Na wcześniejszym etapie prac nad klauzulą, rozpoczętych
w Ministerstwie Finansów już w 2012 r., udało się wprowadzić narzędzia
zabezpieczające podatników w postaci opinii zabezpieczających i Rady ds.
przeciwdziałania unikania opodatkowania.
 Wprowadzono od dawna postulowaną przez Radę możliwość posługiwania się
pełnomocnictwem ogólnym we wszystkich sprawach podatkowych.

Ustawy o podatkach dochodowych

 Dzięki szybkiej reakcji ekspertów Rady Rząd wycofał się z ograniczenia możliwości
zaliczenia do KUP jedynie 50% wydatków związanych z używaniem samochodu
osobowego w firmie, jeżeli używanie to nie służy wyłączenie działalności gospodarczej.
 Od momentu zaprezentowania koncepcji jednolitego podatku wskazywaliśmy
konsekwencje z jakimi wiązać się będzie jego wprowadzenie. Przede wszystkim trudności
w rozliczeniu oraz istotny wzrost obciążenia przedsiębiorców. Rząd zrezygnował
z wprowadzenia jednolitego podatku.
 W wyniku uwag zgłoszonych przez Radę Podatkową członkowie Komisji Finansów
Publicznych w dniu 14 listopada 2016 r. odstąpili od całkowitej rezygnacji ze zwolnienia
podmiotowego dla wszelkich rodzajów funduszy inwestycyjnych (FIO, FIZ, SFIO).
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Ostatecznie w tekście ustawy uchwalonej przez Sejm zdecydowano się na znacznie
łagodniejsze niż pierwotnie planowane rozwiązanie, skutkujące zmianami w zakresie
opodatkowania co do zasady jedynie w odniesieniu do FIZ.
 W wyniku działań i rekomendacji członków Rady Podatkowej wprowadzono w 2016 r.
zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Od 2017 poszerzono
katalog kosztów kwalifikowanych podlegających premiowaniu w ramach ulgi
innowacyjnej, zwiększono odpowiednio do 50% i 30% odliczenie wynoszące 30% i 10%,
wydłużono z 3 do 6 lat okres do rozliczenie ulgi.

Inne

 Członkowie Rady Podatkowej opiniowali wiele, często bardzo różnych, projektów
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Wskazaliśmy projektodawcom wszystkie
zagrożenia związane z jego wprowadzeniem, łącznie z tym, że zostanie uznany za
niedozwoloną pomoc publiczną. Ostatecznie tak też się stało. Komisja Europejska
wszczęła przeciwko Polsce postępowanie i nakazała zawieszenie nowego podatku.
 Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej – Rafał Iniewski - został powołany w skład 9
osobowej Rady ds. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, której zadaniem jest
opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
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Działania pozalegislacyjne

1. Przewodniczący Rady Podatkowej – Andrzej Nikończyk – członek Komisji Kodyfikacyjnej
Ogólnego Prawa Podatkowego
2. Rafał Iniewski – Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej – członek Rady ds. przeciwdziałania
unikaniu opodatkowania oraz Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej
3. Przemysław Pruszyński – Sekretarz Rady Podatkowej – członek Zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zespołu ds. doskonalenia
regulacji gospodarczych przy Ministrze Rozwoju i Finansów
4. Styczeń 2016 złożenie wniosków o Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych w latach 2008-2014
postępowań karnych skarbowych oraz odpowiednio z nimi powiązanych postępowań
podatkowych.
5. 5 lutego 2016 r. Szkolenie Rady Podatkowej (Wieniec Zdrój)
6. 31 marca 2016 r. spotkanie Zespołu ds. opracowania ulgi na B+R Rady Podatkowej
poświęcone omówieniu uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
7. 13 kwietnia 2016 r. Wiceprzewodniczący Rady w jury konkursu Lider Księgowości
organizowanego przez Wolters Kluwer
8. 19 kwietnia 2016 r. spotkanie członków Rady Podatkowej w sprawie opracowania uwag do
jednolitego pliku kontrolnego
9. 9 listopada 2016 r. spotkanie Grupy VAT Rady Podatkowej
10. 19 listopada 2016 r. Szkolenie Rady Podatkowej (Ossa)
11. 22 listopada 2016 r. spotkanie Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej
12. 19 grudnia 2016 r. spotkanie Zespołu ds. podatku od nieruchomości Rady Podatkowej
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Informacje prasowe/artykuły

1. Klauzula obejścia prawa podatkowego może wyrządzić wiele szkód
2. Dyrektywa o unikaniu opodatkowania zaszkodzi europejskim firmom
3. Przedsiębiorcy chcą wyższej ulgi na badania i rozwój
4. Obniżka CIT do 15 proc. nie pomoże najmniejszym firmom
5. Pracodawcy też chcą ukrócić wyłudzenia VAT
6. Nowe obowiązki sprawozdawcze mocno obciążą firmy
7. Unikanie opodatkowania: prawo nie może działać wstecz
8. Ulga na badania i rozwój do poprawki
9. Rada Podatkowa oceniła projekt reformy administracji skarbowej
10. Podwyższenie ulgi na badania i rozwój
11. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania już obowiązuje
12. 25 lat więzienia nie tylko za oszustwa w VAT
13. Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą uczciwi przedsiębiorcy
14. Kaucja rejestracyjna może utrudnić zakładanie nowych firm
15. Zbędne nowe obowiązki w zakresie podatku akcyzowego
16. Blokowanie zwrotu VAT może być nadużywane
17. Zmiana Zakresu Ochrony Interpretacji Podatkowych
18. Nowa ustawa o VAT zwiększy ryzyko prowadzenia biznesu
19. Samochodem w przedsiębiorców
20. Rząd reaguje na głos Lewiatana
21. Skomplikowane uproszczenia podatkowe
22. Firmy za uproszczeniem zasad zgłaszania nabycia wyrobów akcyzowych
23. Bliżej do wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych

24. Pomoc dla firm, którym nie płacą kontrahenci
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Informacje o Radzie Podatkowej
Rada Podatkowa jest komitetem doradczym działającym przy Konfederacji Lewiatan.
W skład Rady wchodzą zarówno eksperci z firm doradczych i kancelarii prawniczych, jak również
menedżerowie odpowiedzialni w firmach członkowskich Konfederacji Lewiatan za sprawy
podatkowe, księgowe, finansowe lub prawne.
Rada stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wymiany poglądów na temat tworzenia
i stosowania prawa podatkowego. Podstawowym celem działania Rady jest przygotowywanie
projektów służących poprawie jakości prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla
przedsiębiorców.

Struktura

 Przewodniczący Rady – Andrzej Nikończyk
 Wiceprzewodniczący Rady – Rafał Iniewski
 Sekretarz Rady – Przemysław Pruszyński
 liczba członków – 135 osób
 Rada działa w podziale na cztery grupy robocze.


GRUPA CIT/PIT (Przewodniczący Adam Soska)



GRUPA VAT (Przewodniczący Jerzy Martini)



GRUPA AKCYZOWA (Przewodniczący Krzysztof Rutkowski)



GRUPA PP - Polityki Podatkowej
I Wiceprzewodnicząca Alicja Sarna)

(Przewodniczący

Rafał

Iniewski;

W ramach Rady działają również zespoły:


Zespół ds. Podatku od Nieruchomości (Przewodniczący Wojciech Wach)



Zespół ds. Opracowania Rekomendacji Ulgi na B+R (Przewodnicząca Małgorzata
Boguszewska)

W ramach Prezydium Rady funkcjonuje Komitet Prawniczy (Przewodniczący Rafał
Iniewski) oraz Komitet Wspierający.
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Prezydium Rady Podatkowej
Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik kancelarii KNDP. Członek Sądu
Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej
Ogólnego Prawa Podatkowego. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg
i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizacja podatek VAT i akcyza oraz postępowania podatkowe. Autor
i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej"
i „Dzienniku Gazeta Prawna”. Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK
w Warszawie. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. W 2011 r.
został członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Podatkowej.

Rafał Iniewski
Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej
Rafał Iniewski, radca prawny. Wiceprzewodniczący Rady, pełniący również
funkcje Przewodniczącego Grupy Polityki Podatkowej oraz Przewodniczącego Komitetu
Prawniczego. Jest członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
powołanej zgodnie z przepisami Działu IIIa Ordynacji Podatkowej. Specjalista w zakresie prawa
finansowego, w szczególności zagadnień łączących elementy prawa podatkowego
z prawem prywatnym. Doradza również w zakresie aspektów prawnych government affairs.
Autor lub współautor kilku wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, występował
m.in. w sprawie opodatkowania świadczeń pozapłacowych. Prowadzi własną kancelarię Iniewski
Doradztwo Prawne (IniewskiAffairs). Poprzednio pracował m.in w InCorpore Banach Iniewski & Partnerzy, Parulski i
Wspólnicy, Konfederacji Lewiatan (jako dyr. departamentu prawnego), Baker & McKenzie, NICOM Consulting oraz VI NFI
Magna Polonia. W latach 2004-2006 członek dwóch grup eksperckich przy Komisji Europejskiej. W 2006 r. doradca w
Ministerstwie Finansów. W latach 2006-2007 członek Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. W 2012 r. doradca
Ministra Sprawiedliwości. Arbiter Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan (wchodził również w skład Komitetu
Nominacyjnego Sądu pierwszej kadencji). Członek Rady Członek Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodzony za pracę magisterską przez Przegląd
Podatkowy. Jest pomysłodawcą Rady Podatkowej i jej pierwszym przewodniczącym od 2005 r. Autor projektu Świadomy
Podatnik i jego pierwszy koordynator. Współautor serwisu i strony internetowej www.radapodatkowa.pl. Do 2011 r. był
Przewodniczącym Rady Podatkowej. Od 2011 r. jest Przewodniczącym Komitetu Prawniczego. W latach 2011-2014 był
wiceprzewodniczącym Grupy OPP. Od 2014 r. jest Wiceprzewodniczącym Rady Podatkowej oraz Przewodniczącym Grupy
Polityki Podatkowej.

Jerzy Martini
Przewodniczący Grupy VAT
Jerzy Martini, doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje Konfederację Lewiatan.
Jest wspólnikiem w kancelarii Martini & Co tax advisors, do lipca 2012 r. był partnerem
odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe
Sp. z o.o. Od 1998 r. pracował w zespole podatków pośrednich PricewaterhouseCoopers.
W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był
wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych
w kategoriach VAT oraz Postępowania sądowe. Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca
podatkowy. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu
(ETS), m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed ETS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT
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przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora), a także w sprawie C-395/09 Oasis East. Doradzał na rzecz
podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG dotyczącej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jest
autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem
i współautorem Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112, wyd. Unimex oraz Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego
podatku VAT, wyd. C.H.Beck, a także współautorem Komentarza do ustawy o VAT, wyd. C.H.Beck). Uczestniczył w pracach
legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych. Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2006-2009 wiceprzewodniczący Grupy VAT,
następnie od 2010 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprzewodniczącego Grupy. Od 2016 r. Przewodniczący Grupy VAT.

Adam Soska
Przewodniczący Grupy CIT/PIT
Adam Soska, doradca podatkowy. Od 2010 r. jako Dyrektor Podatkowy nadzoruje oraz wspiera
od strony podatkowej podmioty z grupy General Electric działające w Polsce. Wcześniej jako
Doświadczony Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young specjalizował się
w doradztwie transakcyjnym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz w doradztwie dla
podmiotów z sektora finansowego. Od 2012 r. współprzewodniczy Komitetowi Podatków i Usług
Finansowych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. Z wykształcenia jest prawnikiem,
absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Członek Rady Podatkowej od 2011 r. Od 2014 r. pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Grupy CIT/PIT. Od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącego Grupy CIT/PIT.

Wojciech Wach
Przewodniczący Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości
Wojciech Wach, doradca podatkowa. Aktualnie pełni funkcję doradcy Dyrektora Finansowego
w T-Mobile Polska S.A. W latach 2013-2016 Dyrektor Departamentu Księgowości i Podatków
a wcześniej (2000-2013) Dyrektor Departamentu Podatkowego T-Mobile Polska S.A. W latach
1992-2000 doradca podatkowy w Ernst&Young, gdzie kolejno kierował jednym z działów VAT,
działami prawno-podatkowymi biur we Wrocławiu i Katowicach oraz zajmował stanowisko
senior menedżer w dziale International Tax. Obecnie zajmuje się prowadzeniem projektów
w obszarze księgowości i podatków, takich jak wdrożenia zmian w procesach i systemach
finansowych oraz reorganizacje wewnętrzne i prawne. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw
podatkowych i księgowych spółek, postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych jak również odpowiadał za
poprawność kontroli wewnętrznych i wdrażanie wielu projektów w T-Mobile Polska. Absolwent Universite Paris XII,
kierunek Zarządzanie. Członek ACCA/FCCA od 2000r. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2010-2016 pełnił
funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości.

Krzysztof Rutkowski
Przewodniczący Grupy Akcyzowej
Krzysztof Rutkowski, radca prawny i doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje
Konfederację Lewiatan. Od 2012 r. menedżer i lider zespołu akcyzowego
w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie akcyzy
i opłaty paliwowej. Zajmuje się również doradztwem regulacyjnym, prowadzeniem postępowań
podatkowych i przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede
wszystkim w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (poprzednio Ernst & Young i Deloitte), gdzie
zrealizował szereg projektów na rzecz klientów z branży akcyzowej (głównie paliwowej,
energetycznej, alkoholowej i tytoniowej). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów prasowych z
zakresu procedury podatkowej i podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Finansów i Bankowości SGH. Członek Rady Podatkowej od 2013 r. W
latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Akcyzowej. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Grupy
Akcyzowej.
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Alicja Sarna
Pierwsza Wiceprzewodnicząca Grupy PP (Polityki Podatkowej)
Alicja Sarna, doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań
podatkowych i sądowoadministracyjnych. Od 2006 r. starszy menedżer w Zespole Postępowań
Podatkowych i Sądowych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. W latach 1997-2004
członek analogicznego zespołu w PricewaterhouseCoopers, a w latach 2004 – 2006 w Deloitte.
Jest autorką wielu publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań
podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Podatkowej od 2012 r. Od 2014 r. pełni funkcję
Wiceprzewodniczącej Grupy Polityki Podatkowej (od 2016 r. Pierwszej Wiceprzewodniczącej),
odpowiedzialna za Ordynację podatkową i ogólne prawo podatkowe.

Anna Misiak
Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT
Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP. Specjalizuje
się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osobistych oraz ubezpieczeniach
społecznych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla pracodawców oraz osób fizycznych
w zakresie dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą, kapitałów pieniężnych,
działalności gospodarczej, dochodów z nieruchomości, jak również doradztwo związane
z transferem i dziedziczeniem majątku osobistego. Członek Krajowej Rady Doradców
Podatkowych. W latach 2010-2014 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego
Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach
1994-2005 pracowała w Ernst & Young, gdzie była menedżerem w Zespole Personal Income Tax, senior menedżerem w
Zespole Human Capital, a następnie Dyrektorem odpowiedzialnym za usługi Payroll w Ernst & Young Usługi Księgowe.
Komentator wydarzeń podatkowych m.in. na łamach dzienników ogólnopolskich „Rzeczpospolita”
i „Dziennik Gazeta Prawna”. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i specjalistycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty
oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń
społecznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także
Podyplomowe Studia Europejskie na SGH oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy
z Universidad de Castilla – La Mancha Cuenca. Członek Rady Podatkowej od 2012 r. Powołana na funkcję
Wiceprzewodniczącej Grupy CIT/PIT w 2016 r. W ramach prezydium Grupy odpowiada za podatek dochodowy od osób
fizycznych.

Patrycja Goździowska
Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT
Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, reprezentuje w Radzie Polski Związek Pracodawców
Przemysłu Wydobywczego. Jest partnerem w kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak
i Wspólnicy. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz międzynarodowych
grup kapitałowych oraz polskich przedsiębiorców. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze
podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup
kapitałowych i podatkowych. Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia
działalności oraz zbywania lub nabywania składników majątkowych. Przed dołączeniem do
zespołu SSW doświadczenie zdobywała m.in. podczas oddelegowania do pracy w dziale
Międzynarodowego Doradztwa Podatkowego PwC w USA, zapoznała się z koncepcjami amerykańskiego systemu
opodatkowania grup kapitałowych prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą. Aktywnie działa jako członek
International Fiscal Association. Jest członkiem Rady od 2013 r. W latach 2013-2016 pełniła poza prezydium funkcję
przewodniczącej Zespołu ds. Podatku Węglowodorowego. Powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Grupy CIT/PIT
w 2016 r.
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Arkadiusz Łagowski
Wiceprzewodniczący Grupy VAT
Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy. Od 2014 w Grant Thornton, gdzie zajmuje się przede
wszystkim zagadnieniami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług. Karierę
zawodową rozpoczął w 2005 roku pracując jako inspektor w urzędzie skarbowym, zajmował się
wydawaniem interpretacji podatkowych w zakresie VAT oraz prowadzeniem postępowań
pokontrolnych. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale podatkowym BDO
i KPMG. W latach 2009-2012 pracował w Zespole Doradztwa Podatkowego Grant Thornton.
W latach 2012-2014 był głównym specjalistą podatkowym w spółce telekomunikacyjnej
T-Mobile. Autor licznych publikacji i raportów dotyczących zagadnień podatkowych w prasie codziennej
i fachowej. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady od 2015 r. Powołany na funkcję
wiceprzewodniczącego Grupy VAT w 2016 r.

Wojciech Krok
Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej
Wojciech Krok, doradca podatkowy, wspólnik w Parulski i Wspólnicy. Praktykę prawniczą
rozpoczynał na studiach, reprezentując uchodźców politycznych w postępowaniach azylowych.
W latach 2004-2005 zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej, a następnie od 2005 r.
w zespole postępowań podatkowych i sądowych Ernst&Young. Jest autorem komentarza
z zakresu podatku od nieruchomości nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, który ukazał się
w 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły
Głównej Handlowej. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. W latach 2012 - 2013 r. pełnił funkcję
Wiceprzwodniczącego Rady Podatkowej. Od 2014 r. jest Wiceprzewodniczącym Grupy
Akcyzowej.

Tomasz Grunwald
Członek Komitetu Wspierającego
Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, radca prawny, partner w KPMG Tax M. Michna sp.k.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zespole Podatków Pośrednich firmy Ernst&Young. Od
1999 r. Lider Zespołu Podatków Pośrednich w KPMG. Ekspert w sprawach VAT, uczestniczył
w przygotowaniu reformy podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Komentator wydarzeń
podatkowych na łamach popularnego dziennika „Rzeczpospolita”, autor wielu publikacji
z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek Rady Podatkowej oraz Prezydium Rady od 2007 r. W latach 2007-2009
wiceprzewodniczący Grupy VAT, a w latach 2010-2016 Przewodniczący Grupy VAT. Od 2011 r.
jest członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej, a od 2016 r. członkiem Komitetu Wspierającego.

Marcin Chomiuk
Członek Komitetu Wspierającego
Marcin Chomiuk, doradca podatkowy, partner w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie wieloletniej pracy w międzynarodowych firmach
konsultingowych z grupy tzw. Wielkiej Czwórki. Jest jednym ze współautorów pierwszego na
polskim rynku wydawniczym komentarza do VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej
podatku VAT w państwach członkowskich i autorem licznych publikacji z zakresu podatku VAT
zamieszczonych w prasie codziennej i specjalistycznej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2005-2006 Wiceprzewodniczący
Grupy Roboczej Podatki Pośrednie. Następnie w latach 2010-2016 pełnił gunkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od
2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.
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Jakub Żak
Członek Komitetu Wspierającego
Jakub Żak, doradca podatkowy, partner w dziale podatkowym Deloitte. Specjalizuje się
w doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora finansowego. Przez
ostatnich kilkanaście lat był zaangażowany w wiele multidyscyplinarnych projektów, takich jak
sekurytyzacje, konwersje polskich banków i zakładów ubezpieczeń w oddziały instytucji
zagranicznych czy połączenia transgraniczne, a także świadczył bieżącą pomoc klientom z branży
finansowej w związku z wszelkimi aspektami podatkowymi ich działalności. Doradza w kwestiach
polskich regulacji podatkowych oraz zagadnień związanych z międzynarodowymi aspektami
podatkowymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Rady od 2005 r. Członek Prezydium od 2011 r.,
najpierw jako Przewodniczący Grupy OPP, a od jesieni 2011 r. jako Przewodniczący Zespołu ds. Opodatkowania Instytucji
Finansowych. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.

Jacek Bajson
Członek Komitetu Wspierającego
Jacek Bajson, doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje Konfederację Lewiatan.
W latach 1992-2005 związany z Ernst&Young, od 2003 jako partner odpowiedzialny za dział
podatków od osób fizycznych. W okresie 2006-2007 współpracował z firmą MDDP, a następnie
do 2009 był dyrektorem w zespole do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych
i ubezpieczeń społecznych w PricewaterhouseCoopers. Specjalizuje się w dziedzinie podatku
dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie
tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, interpretacji umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również planowania podatkowego dla Polaków
czasowo oddelegowanych do pracy za granicą i cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski. W latach 20102014 był przewodniczącym Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwent Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady od 2008 r. W latach 2011- 2012 Przewodniczący Rady
Podatkowej. Od początku członkostwa do 2011 r. oraz ponownie od 2012 r. do 2016 r. pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Grupy CIT/PIT. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.
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Kontakt

ANDRZEJ NIKOŃCZYK

RAFAŁ INIEWSKI

PRZEMYSŁAW PRUSZYŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY

WICEPRZEWODNICZĄCY

SEKRETARZ RADY

RADY

Tel. 781 008 181

Tel. 603 779 447

Tel. 602 126 317

Fax 48 (22) 55 99 910

Fax 48 (22) 55 99 910

Fax 48 (22) 55 99 910

anikonczyk@konfederacjalewiatan.pl riniewski@konfederacjalewiatan.pl ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Tel. 48 (22) 55 99 875
Fax 48 (22) 55 99 910
www.radapodatkowa.pl
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Opis działalności:

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą
interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia
biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia
i wzmocnienie kapitału społecznego.
Zrzesza ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Jest członkiem Rady Dialogu
Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli
i należy do BUSINESSEUROPE - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy
przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych
instytucji UE.
Skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje
bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.
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