Opinia do projektu ustawy z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 1 marca 2013 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa celem wprowadzenia
nowych przepisów jest ograniczenie nadużyć podatkowych polegających na wyłudzeniach
podatku VAT. Aby przeciwdziałać tym nadużyciom w projekcie nowelizacji zaproponowano
wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej ograniczonej do tzw. towarów
„wrażliwych” (wybrane wyroby stalowe i paliwa) oraz wprowadzenie 1-miesięcznych
okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących dostawy towarów „wrażliwych”.
1. Odpowiedzialność solidarna nabywcy
Instytucja odpowiedzialności podatkowej polegałaby na tym, że w określonych
przypadkach nabywca odpowiadałby za niewypłacony przez dostawcę podatek (zaległość
podatkową sprzedawcy) – proponowany art. 105a ustawy o podatku od towarów i usług
(dalej: „ustawa o VAT”). Przepis ten wprowadza solidarną odpowiedzialność sprzedawcy
i nabywcy za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia w terminie podatku,
w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów. Przepis ten będzie miał
zastosowanie wtedy, gdy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego aby
przypuszczać, że cała kwota podatku lub jego część nie została lub nie zostanie wpłacona
na rachunek urzędu skarbowego.
Jednocześnie w art. 105a ust. 3 doprecyzowano jak rozumieć termin „uzasadnione
podstawy”. Otóż uważa się za nie „szczególne okoliczności towarzyszące dostawie
towarów lub szczególne warunki na jakich została dokonana, w szczególności jeżeli cena
za dostarczone podatnikowi towary była niższa od wartości rynkowej,
z wyjątkiem gdy podatnik wykaże, że nie wiązały się one z niewpłaceniem
podatku przypadającego na dostawę tych towarów, na jakimkolwiek etapie ich
obrotu”.
W ocenie PKPP Lewiatan istnieje bardzo dużo podstaw do uznania, że propozycja
wprowadzenia instytucji odpowiedzialności podatkowej jest sprzeczna z zasadą
neutralności podatku VAT. Przemawia za tym w szczególności to, że nabywca będzie
niejako ukarany za działania innego podatnika (tj. sprzedawcy), na które sam nie ma
wpływu. Dodatkowo przerzucenie na nabywcę obowiązku zapłaty podatku na rzecz urzędu
skarbowego oparte będzie na nieostrych kryteriach. Może dojść do absurdalnych sytuacji,
w których wynegocjowanie przez nabywcę korzystnej ceny (np. paliwa) będzie wiązało się
z ryzykiem zapłaty podatku VAT. Organ podatkowy będzie mógł bowiem stwierdzić, że
wynegocjowana cena jest niższa niż wartość rynkowa zakupionych towarów i na tej
podstawie przerzucić ciężar zapłaty podatku VAT na nabywcę. Może to doprowadzić do
naruszenia zasady swobody umów oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
a) Celowość wprowadzenia rozwiązania odpowiedzialności solidarnej nabywcy
Wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej nabywcy niektórych towarów, które zostaną
wymienione we wprowadzonym załączniku nr 13[1] ( dalej: załącznik nr 13) do Ustawy
[1]

Załącznik nr 13 będzie zawierał listę towarów przy których dostawie została wyłączona możliwość składania deklaracji
kwartalnych oraz równocześnie została wprowadzona możliwość orzekania odpowiedzialności solidarnej.

o VAT naszym zdaniem jest również niecelowe. Nie jest to optymalny środek do
osiągnięcia celu przeciwdziałania wyłudzeniom VAT oraz ograniczenia ich wpływu na
dochody budżetu państwa. Działanie w postaci wprowadzenia takiego środka godzi
w spójność systemu z uwagi na rozwiązania, które w obecnej Ustawie o VAT istnieją
w postaci mechanizmu odwrotnego obciążenia i jako takie mogłyby zostać zastosowane do
niektórych wyrobów przewidzianych jako wymienione w załączniku nr 13 do Ustawy
o VAT (np. wyroby ze stali czy złota).
Z punktu widzenia wyłudzeń oraz nadużyć w VAT i ich wpływu na dochody budżetu
państwa system obciążenia odwrotnego jest rozwiązaniem dużo skuteczniejszym
(w praktyce eliminuje to ryzyko). Biorąc pod uwagę stosowanie już obecnie rozwiązania
odwrotnego obciążenia do towarów podobnych charakterem (złom) nie jest uzasadnione
wprowadzanie zasadniczo odmiennych mechanizmów zapobiegających nadużyciom takim
jak proponowane nałożenie na nabywcę towarów solidarnej odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe zbywcy.
Rozwiązanie to w sposób nadmierny komplikuje system podatkowy. W przypadku
podatników zajmujących się obrotem metalami zastosowanie miałyby trzy odrębne reżimy
podatkowe:
- w stosunku do złomu i odpadów zastosowanie - odwrotne obciążenie,
- w stosunku do surowców wtórnych np. stalowe byłyby opodatkowane według zasad
ogólnych,
- natomiast w odniesieniu do wyrobów stalowych stosowana byłaby odpowiedzialność
solidarna nabywcy za zobowiązanie podatkowe.
Należy podkreślić, że zarówno Konstytucja jak i przepisy unijne akceptując mechanizmy
zwalczające nadużycia nakazują przy ich stosowaniu respektowanie m.in. zasady pewności
prawnej. Nie do pogodzenia z tą zasadą jest nadmierne i nieuzasadnione komplikowanie
systemu podatkowego, zwłaszcza jeśli w celu zwalczania nadużyć można stosować mniej
uciążliwe dla podatników rozwiązania, które stosowane są już w przepisach (odwrotne
obciążenie).
b) Cena niższa od wartości rynkowej jako przesłanka powstania odpowiedzialności
solidarnej u nabywcy
Przyjęcie domniemania, iż w sytuacji gdy cena za jaką nabywca kupuje określony towar
jest niższa od wartości rynkowej jest rażącym naruszeniem zasady proporcjonalności.
O ile kryterium rażąco niskiej ceny może stanowić ważną wskazówkę, że dostawca nie
wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych to jednak sama sprzedaż po cenie
niższej niż cena rynkowa nie może stanowić wystarczającej informacji dla nabywcy, że
transakcja ta dokonywana jest w ramach oszustwa podatkowego.
Zasada proporcjonalności nakazuje, żeby wywiązywanie się z obowiązków nałożonych
w celu zwalczania nadużyć podatkowych nie było nadmiernie uciążliwe lub praktycznie
niemożliwe. Należy wskazać, iż rynek stali i paliw charakteryzuje się dużą zmiennością cen
i praktycznie z dnia na dzień można mieć do czynienia z zupełnie innymi „cenami
rynkowymi”. Dodatkowo nabywca towaru byłby zmuszony do archiwizacji wszystkich
materiałów dotyczących wyceny danej transakcji i specyfiki rynku w danym momencie, aż
do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego u dostawcy, gdyż odtworzenie
realiów rynkowych z perspektywy kilkuletniej jest praktycznie niemożliwe. Kryterium ceny,
jako wskazówki dla nabywcy o potencjalnie oszukańczych celach dostawcy powinna być

tak sformułowana, żeby dotyczyła jedynie przypadków, w których rzetelny kupiec, znający
realia branży mógł stwierdzić bez prowadzenia dodatkowej analizy, że niemożliwym jest
aby po danej cenie dokonano dostawy, od której dostawca odprowadził podatki. Warto
wskazać tu przepisy brytyjskie, na których zdaje się wzorował się projektodawca. Przepisy
te były przedmiotem rozważań ETS w wyroku w sprawie C-384/04 Federation of
Technological Industries. Odnoszą się one do przypadków, gdy cena „była niższa od
najniższej ceny za te towary, której zapłaty można się w sposób uzasadniony spodziewać
na rynku”. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że kryterium ceny w wersji
proponowanej w Projekcie jest niezgodne z zasadą proporcjonalności.
c) Możliwość uwolnienia się przez nabywcę od odpowiedzialności solidarnej za
zobowiązania dostawcy
ETS w sprawie C-384/04 Federation of Technological Industries analizował przesłanki
umożliwiające uwolnienie się nabywcy od odpowiedzialności solidarnej. W wyroku tym
wskazał, że: nie ulega wątpliwości, że takie domniemania nie mogą być formułowane
w sposób, który praktycznie uniemożliwiałby obalenie ich przez podatnika
przeciwdowodem lub powodował, że ich obalenie byłoby nadmiernie utrudnione. Oznacza
to, że proponowane przepisy, wbrew prawu unijnemu nie dają praktycznie możliwości
uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez nabywcę. Udowodnienie szczególnych
okoliczności transakcji, czy też wartości rynkowej dostawy towarów jest nadmiernie
utrudnione. Natomiast wykazanie przez nabywcę, że cena niższa od ceny rynkowej nie
wiązała się z niewpłaceniem podatku przez dostawcę jest wręcz niemożliwe (informacja o
wpłacie podatku przez dostawcę nie jest dostępna dla nabywcy). Porównując
projektowany zapis do wskazywanych przepisów brytyjskich będących przedmiotem
rozważań ETS w sprawie widać istotne różnice. Przepisy brytyjskie wskazują, że:
domniemanie może zostać obalone przez przedstawienie dowodu, że niska cena, jaką
należy zapłacić za towary, jest spowodowana okolicznościami niezależnymi od faktu
niezapłacenia podatku VAT. Z punktu widzenia tych przepisów podatnik - nabywca może
uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, jeśli udowodni, że najniższa cena za te
towary, której zapłaty można się w sposób uzasadniony spodziewać na rynku wynika
z innych okoliczności niż niewpłacenie podatku. O ile więc podatnik brytyjski w celu
uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej może wskazać dowody wskazujące na
specyfikę danej transakcji (np. wady towaru, okazje etc.), o tyle projektowane przepisy
wymagają od podatnika rzeczy niemożliwej, czyli udowodnienia, że mimo niskiej ceny
podatek od danej dostawy został przez dostawcę uregulowany. Przyjęcie tych przepisów
w proponowanej formie mogłoby skutkować powstaniem systemu, który opierałby się na
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, co wykracza poza to co jest konieczne dla ochrony
interesów budżetu państwa. Przepisy regulujące te zasady powinny pozostawać w zgodzie
z ogólnymi zasadami prawa, będącymi częścią wspólnotowego porządku prawnego, w tym
zwłaszcza z zasadami pewności i proporcjonalności.
Uważamy, że proponowane rozwiązanie w części dotyczącej odpowiedzialności solidarnej
nabywcy jest sprzeczne z prawem unijnym. Biorąc pod uwagę możliwość wprowadzenia
innych rozwiązań (odwrotne obciążenie), które w sposób bardziej optymalny pomogłyby
pogodzić cel fiskalny z interesami podatnika, nasza ocena proponowanych rozwiązań jest
negatywna.

2.

Ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych

Ponadto projekt przewiduje ograniczenie możliwości składania deklaracji za okresy
kwartalne podatnikom dokonującym dostaw tzw. towarów „wrażliwych” - wybrane wyroby
stalowe i paliwa (art. 99 ust. 3a i 3b Ustawy o VAT). Ograniczenie to będzie miało
zastosowanie jeżeli wartość sprzedaży tych towarów netto przekroczy 10.000 zł.
Propozycja wprowadzenia tego przepisu budzi bardzo duże wątpliwości. Ograniczenie
możliwości składania deklaracji kwartalnych dotyczy wszelkich sytuacji, gdy podatnik
dokonuje sprzedaży towarów „wrażliwych”, których wartość w danym miesiącu przekracza
10.000 zł. Tak szeroka redakcja przepisu może doprowadzić do sytuacji, w której
refakturowanie przez podatnika kosztów paliwa może pozbawić podatnika możliwości
składania deklaracji kwartalnych VAT.
Przykładowo podatnik obciążający swoich pracowników kosztami paliwa zużytego wskutek
korzystania przez nich z samochodów służbowych do celów prywatnych stracić może
możliwość składania deklaracji kwartalnych VAT. W wyniku zastosowania tego przepisu
możliwość składania deklaracji kwartalnych straci wiele podmiotów, które w żaden sposób
nie uczestniczą w procederze nadużyć przy odliczaniu podatku VAT, a ze względu na skalę
działalności dokonują odsprzedaży paliwa (np. na rzecz pracowników), którego wartości
miesięczne przekraczają próg 10.000 zł netto.
Trudno zaakceptować wprowadzenie takiego przepisu również z tego powodu, że jego
brzmienie w tym kształcie stoi w sprzeczności z celami nowelizacji wskazanymi
w uzasadnieniu do projektu ustawy. Celem nowelizacji jest ograniczenie nadużyć
podatkowych w podatku od towarów i usług, które to nadużycia polegają na wyłudzeniach
podatku VAT. Trudno natomiast wskazać o jakie nadużycia może chodzić, w sytuacji gdy
towar jest odsprzedawany podmiotowi nie będącemu podatnikiem VAT (np. pracownikowi
czy też innej osobie fizycznej).
Mając na uwadze powyżej wskazaną argumentację, proponujemy zawężenie ograniczenia
możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne do sytuacji, gdy wartość sprzedaży
towarów „wrażliwych” netto, na rzecz podatników, przekroczy 10.000 zł. Alternatywnie
uważamy, że z zastosowania tego przepisu powinny być wyłączone transakcje
odsprzedaży towarów, czy też nieodpłatnej dostawy towarów na rzecz pracowników
i współpracowników podatnika. Ponadto zwracamy uwagę, że za właściwe należałoby
uznać ograniczenie zastosowania tego przepisu w odniesieniu do podatników, którzy
działają na rynku od wielu lat i w żaden sposób nie dokonują nadużyć przy odliczaniu
podatku VAT. W naszej ocenie, stosowanie kar w stosunku do takich podmiotów, tylko
dlatego że dokonują dostaw towarów „wrażliwych” jest sprzeczne z zasadą stosowania
środków proporcjonalnych do zamierzonych celów.
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