Opinia PKPP Lewiatan do Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Niniejsza opinia dotyczy poselskiego projektu obejmującego propozycje
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej
„ustawa o PIT”), podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o CIT”) oraz
ustawy o podatku do towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”).
Zgodnie z deklaracją projektodawcy głównym celem projektu jest ograniczenie
występowania zatorów płatniczych w transakcjach pomiędzy podmiotami, poprzez
„zmotywowanie” podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego
regulowania należności. Zgodnie z uzasadnieniem do opiniowanego projektu realizacja
tego celu spowoduje podniesienie płynności finansowej przedsiębiorstw, wzmocni
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zabezpieczy interesy państwa i samorządu
terytorialnego.
Nie ulega wątpliwości, że jednym z największych zagrożeń dla prowadzenia
działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest rosnąca skala
występowania zatorów płatniczych. Skutkiem tego zjawiska jest kredytowanie przez
przedsiębiorców (wierzycieli) nie tylko nieuczciwych kontrahentów, ale także budżetu
państwa. Wynika to z faktu, że pomimo nieotrzymania zapłaty za sprzedany towar lub
wykonaną usługę przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić należne zobowiązania
publicznoprawne. Taki stan utrzymujący się w dłuższym horyzoncie czasowym powoduje
utratę płynności finansowej, co w przypadku utrudnionego dostępu do finansowa
zewnętrznego prowadzi do upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym próba rozwiązania palącej kwestii zatorów płatniczych
jest krokiem w dobrym kierunku, jednak problem ten jest bardzo złożony i wymaga dużej
staranności legislacyjnej.
Niniejsza opinia odnosi się tylko do części projektu, który dokonuje zmian
w ustawach o podatkach dochodowych, albowiem ta część budzi największe
kontrowersje. Propozycje zmian do ustawy o podatku od towarów i usług zdaniem Rady
Podatkowej PKPP Lewiatan zasługują co do zasady na poparcie.
W obecnym kształcie projektowana nowelizacja nie adresuje znaczącej części
problemów podatkowych, które mogą wystąpić w momencie rozpoczęcia jej
obowiązywania. Uważamy również, że zaproponowany mechanizm spowoduje
skomplikowanie i tak już niejasnego systemu podatkowego oraz wymusi na firmach
szereg zmian dostosowawczych. Sugerujemy także projektodawcy dokonanie symulacji
kontroli podatkowej czy skarbowej u przedsiębiorcy po ewentualnym wprowadzeniu tych
przepisów. Taka kontrola będzie wymagała zaangażowania o wiele większych zasobów
zarówno po stronie kontrolującego jak i kontrolowanego i nie jest pewne, czy w ogóle
będzie mogłaby być przeprowadzona skutecznie.
Uważamy, że projekt w zakresie podatków dochodowych w zasadzie nie powinien
być w tym kształcie dalej procedowany. Niemniej jednak w niniejszej opinii wskazujemy
zagrożenia, które udało nam się rozpoznać na etapie konsultacji przedmiotowego
projektu i w ślad za tym proponujemy modyfikacje, które mogłyby polepszyć projekt.
1. Termin do podwyższenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania.
Projekt zakłada zmianę obydwu ustaw o podatkach dochodowych w taki sposób,
że jeżeli upłynął 30 - dniowy termin płatności, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 12
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych podatnik (dłużnik) jest
obowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania (podwyższenia osiągniętego
dochodu albo zmniejszenia poniesionej straty) o kwotę niezapłaconych zobowiązań

cywilnoprawnych. Analogiczne
rozwiązanie zastosowano do wierzyciela, któremu
przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.



Niejednoznaczność odesłania do ustawy o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych

Art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi, że:

Art. 5. Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel
może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego
świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia
zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
Analiza literalna zapisu projektowego nie daje wyprowadzić racjonalnej interpretacji
przepisu, albowiem cytowany art. 5 nie odnosi się w żaden sposób do „30 dniowego
terminu płatności” tylko „terminów zapłaty przekraczających 30 dni przewidzianych
w umowie między stronami”. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić kiedy powstaje
obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania po stronie dłużnika związany
z „upłynięciem 30 - dniowego terminu płatności, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, skoro w art. 5 tej
ustawy „nie ma mowy” o żadnym 30. dniowym terminie płatności.
Takie sformułowanie odesłania do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych ma jeszcze dodatkowe wady, powoduje bowiem niejasność w jakim zakresie
należy stosować inne przepisy tej ustawy, czy też nadawać znaczenie określonym
pojęciom zgodnie z zapisami tej ustawy (szerzej poniżej).
Powstaje też pytanie, czy odsyłanie do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych nie powoduje zbytniego skomplikowania proponowanej regulacji, która ma
przeciwdziałać zatorom płatniczym.



Kontrowersje dotyczące sytuacji gdy strony ustala w dłuższy niż
30 dniowy termin płatności

Pomimo wadliwości skonstruowania samego przepisu odsyłającego wydaje się, że
intencją projektodawcy było wprowadzenie takiego rozwiązania, zgodnie z którym nawet
w przypadku ustalenia przez strony dłuższego terminu płatności niż 30 dni, obowiązek
podwyższenia podstawy opodatkowania po stronie dłużnika i skorelowane z nim prawo
do obniżenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela powstanie wraz z upływem
30 dnia (choć w uzasadnieniu nie zostało to wyjaśnione).
Powszechnie na rynku występują sytuację, w których strony ustalają dłuższy niż
30 dniowy termin płatności, np. 45 lub 60 dni. Wskazane skutki podatkowe
powstawałyby zatem mimo zapłaty w terminie uzgodnionym przez strony. Natomiast w
zakresie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, zapisy projektu nie odwołują
się do terminów wskazanych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
lecz do sytuacji, w której upłynęło 30 dni od terminu płatności. Stwierdzić należy więc,
że w zakresie podatku dochodowego „korekta” będzie się odbywać innego dnia niż
„korekta” w podatku od towarów i usług.

Takie rozwiązanie doprowadzi do znacznego obciążenia administracyjnego
i utrudnień w prowadzeniu działalności, a w efekcie może zmniejszyć konkurencyjność
polskich podmiotów gospodarczych.
Należy też zwrócić uwagę, że propozycja w sensie aksjologicznym jest trudna do
przyjęcia. Wprowadza się bowiem sankcję dla przedsiębiorców, którzy płacą w terminach
zgodnych z umową, lecz dłuższych niż 30 dni. A przecież przepisy ustawy o terminach
płatności w transakcjach handlowych nie zakazują ustalania terminów płatności
dłuższych niż 30 dni. Terminy dłuższe niż 30 dni są często stosowane
w transakcjach krajowych jak i międzynarodowych, i nie są, jako takie, czynnikiem
generującym zatory płatnicze.
Przymuszanie przedsiębiorców do ustalania krótszych terminów płatności znajdzie
niewątpliwie odzwierciedlenie w cenach towarów i usług. Ci przedsiębiorcy z dominującą
pozycją rynkową, którzy „potencjalnie” mogą skutecznie wywierać presję na słabszego
partnera dostawcę w zakresie ustalenia terminu płatności, w momencie przymuszenia ich
przez ustawodawcę do stosowania krótszych terminów płatności – prawdopodobnie
zaproponują niższe ceny zakupu, co w konsekwencji odbije się negatywnie na
dostawcach.
W związku z powyższym przepisy art. 26e ust. 1 oraz art. 18d ust. 1 powinny otrzymać
brzmienie:
„Podatnik (dłużnik) jest obowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania
(podwyższenia osiągniętego dochodu albo zmniejszenia poniesionej straty) o kwotę
niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych, jeżeli upłynął termin zapłaty zobowiązań
ustalony w umowie zawartej z wierzycielem.”
Jeżeli ustawodawca jednak przy okazji chciałby ograniczyć praktyki ustalania zbyt długich
terminów płatności (choć nie wskazuje tego w uzasadnieniu) - w szczególności
w sytuacjach, jak rozumiemy, różnej pozycji negocjacyjnej stron umowy - to powinien
raczej ustalić pewien graniczny termin, który znacząco przekraczałby terminy płatności
stosowane w praktyce rynkowej - np - 180 dni. Wtedy obowiązek podwyższenia
podstawy opodatkowania po stronie dłużnika powstałby w pierwszym dniu opóźnienia
w płatności, ale nie później niż w 180 dniu od daty wykonania świadczenia
niepieniężnego i dostarczenia faktury/rachunku.
2. Koszty bezpośrednie
Wskazać należy również, że projekt różnicuje sytuację osób, które zaliczyły
wydatek już jako koszt (np. koszt pośredni) i osób, które jeszcze nie „skonsumowały”
podatkowo wydatku (np. koszty bezpośrednie w magazynie) – w tym drugim przypadku
osoby nie rozpoznały go jeszcze jako koszt tym samym z zapisów projektu nie podlegają
pod jego regulacje.
Należałoby zatem wprowadzić zasadę, że w przypadku kosztów bezpośrednich nie
mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopóki wynagrodzenie za
usługę lub towar nie zostanie uiszczone (odroczenia ujęcia wydatku jako kosztu do
momentu zapłaty)

3. Środki trwałe
W przypadku podmiotów, które zwiększyły wartość początkową środków trwałych
- koszt podatkowy rozłoży się w przyszłości na lata (w skrajnych przypadkach nawet na
40 lat), natomiast zwiększenie podstawy opodatkowania powstałoby natychmiast - jest
to mechanizm powodujący dodatkowe obciążenie dla dłużników. Naszym zdaniem, osoba
nie płacąca zobowiązań nie może być karana dodatkowym obciążeniem podatkowym.
Ideą projektu (zgodnie z uzasadnieniem) jest obowiązek zwrotu uzyskanych
benefitów podatkowych, a nie wprowadzenie ekstra-sankcyjnych mechanizmów w razie
braku zapłaty należności cywilnoprawnych.
Dlatego uważamy, że w takiej sytuacji powinien zostać wprowadzony raczej
obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania w wysokości odpowiadającej
dokonanym odpisom w okresie opóźnienia.

4. Definicja zobowiązania, do której odnosi się projekt.
Brak jest spójnej definicji zobowiązania, do którego odnosi się projekt. Otóż
w części dotyczącej podatków dochodowych mowa jest o niezapłaconych zobowiązaniach
cywilnoprawnych (ust. 1) oraz wierzytelnościach (ust. 3). Przypomnieć należy, iż zapisy
tej części odwołują się do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która
swoim zakresem dotyczy transakcji handlowych, zdefiniowanych jako: „odpłatne
dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług”. Można zatem mieć wątpliwość, czy
w tym pojęciu mieszczą się wierzytelności i zobowiązania powstałe z umów, których
przedmiotem są nieruchomości lub prawa majątkowe. W części regulującej skutki VAT
natomiast, projekt ustawy odnosi się do wierzytelności/zobowiązań oraz dostawy
towarów i usług, które, jak wiadomo, są zdefiniowane specjalnie dla potrzeb tej ustawy
i podatku.

5. Wyłączenie
możliwości
obniżenia
podstawy
opodatkowania
o wierzytelności dochodzone przed sądem lub innym organem powołanym
do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju,
albo przed sądem polubownym.
Zapis ten nie wydaje się uzasadniony celem wprowadzenia zmian, jego wprowadzenie
może zniechęcać wierzycieli do:



dochodzenia egzekucji wierzytelności np. na drodze komorniczej, co wręcz może
spowodować zwiększenie się zatorów płatniczych, lub
odliczania niespłaconych wierzytelności od podstawy opodatkowania (jeżeli podatnicy
zdecydują się na dochodzenie spłaty wierzytelności na drodze sądowej), to z kolei
spowoduje, że wprowadzone ułatwienie nie będzie stosowane w praktyce, a zatem
również nie przyczyni się do zmniejszenia zatorów płatniczych.

Dlatego też proponujemy usunięcie tego ograniczenia.

6. Wprowadzenie warunku podlegania przez dłużnika nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakres obowiązku podatkowego, jakiemu podlegają podatnicy w Polsce
(tj. ograniczony, lub nieograniczony) jest regulowany nie tylko ustawami o podatkach
dochodowych, ale również znaczną ilością umów o unikaniu podwójnego
opodatkowywania zawartych między Polską, a poszczególnymi krajami. Dlatego też,
analiza tzw. rezydencji podatkowej dłużników wymagałaby od wierzycieli dużego nakładu
pracy oraz znajomości, często skomplikowanych, zapisów umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartych przez Polskę. Wierzyciel, który zamierza skorzystać
z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego, mógłby uzyskać
od dłużnika dokument potwierdzający jego rezydencję podatkową w Polsce, tzw.
certyfikat rezydencji. Jednak z uwagi na fakt, że:



w dużej ilości przypadków kontakt z dłużnikiem będzie bardzo utrudniony (tj.
dłużnicy zalegający z zapłatą mogą unikać kontaktu z wierzycielem),
wierzyciele, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości odliczenia tzw. złych długów
mogą mieć dużą ilość nierzetelnych dłużników,

Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby bardzo uciążliwe dla wierzycieli (podatników),
a przez to znacznie ograniczałoby grupę przedsiębiorców korzystających
z możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku należnego.
W związku z powyższym zasadne jest rozważenie zniesienia tego ograniczenia.
7. Pozostałe uwagi.



Projekt nie odnosi się do wyłączenia z możliwości skorzystania z dokonania odpisu na
nieściągalną wierzytelność w sytuacji skorzystania z projektowanej ulgi (uregulowana
jest sytuacja odwrotna).



Proponowane rozwiązanie nie adresuje precyzyjnie sytuacji, w których dłużnik nie
istnieje - osoby prawne nie mogłyby korygować swoich uprzednich zobowiązań.



Projekt nie odnosi się do dłużników, którzy korzystają z uproszczonych form zapłaty
zaliczek na podatek dochodowy (a także „kredytu podatkowego”).



Projekt nie odnosi się do podatników opłacających podatek dochodowy w formie
zryczałtowanej.



Projekt nie zmusza do korekt także nierzetelnych dłużników ponoszących wydatki
nigdy nie będących kosztem podatkowym np. wydatki na reprezentację.

PKPP Lewiatan PKPP/…./…/PP/2012

Opinia PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwagi przekazane przez MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
w ramach projektu ŚWIADOMY PODATNIK realizowanego przez Radę
Podatkową PKPP Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje projekt
Świadomy Podatnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr umowy nr UDAPOKL.02.01.02-00-002/10. Celem projektu jest podniesienie świadomości podatkowej
w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Jednym z działań podjętych w ramach projektu „Świadomy Podatnik” było
przeprowadzenie konsultacji wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
Projektu. Ankietowani (zarówno przedsiębiorcy indywidualni jak i regionalne związki
pracodawców – których ankiety były traktowane jako głos zbiorowy) otrzymali Projekt,
uzasadnienie oraz specjalną ankietę z wyjaśnieniami dotyczącymi niektórych propozycji
zawartych w Projekcie.

1. Ogólna ocena Projektu
Ankietowani w zakresie zmian do ustawy o PIT i ustawy o CIT wyrazili następujące
opinie:
1) 17 % uznało propozycję za potrzebną i prawidłową
2) 82 % uznało propozycję za potrzebną co do zasady, ale nieprawidłowo
skonstruowaną
3) 1 % uznało propozycję za niepotrzebną
Ankietowani w zakresie zmian do ustawy o VAT wyrazili następujące opinie:
1) 72 % uznało propozycję za potrzebną i prawidłową
2) 25 % uznało propozycję za potrzebną co do zasady, ale nieprawidłowo
skonstruowaną
3) 3 % uznało propozycję za niepotrzebną.

2. Ocena propozycji w zakresie PIT i CIT
Znacząca większość ankietowanych zgłosiła zastrzeżenia do konstrukcji projektu.
Podstawowy zarzut dotyczy tego, iż proponowane zmiany spowodują kolejne
skomplikowanie systemu podatkowego. Wielu przedsiębiorców uważa, że problem
zatorów płatniczych powinien być przede wszystkim rozwiązany poprzez usprawnienie
działania sądownictwa.
Wśród głównych zastrzeżeń wymienianych w ankietach należy wymienić (kolejność wg
ilości wskazań):

1) Termin 30. dniowy wskazywany jest jako zbyt krótki (proponowany jest 60 dniowy
termin).
2) Konieczność doprecyzowania kwestii podwyższenia podstawy opodatkowania
w sytuacjach, gdy samo zawarcie transakcji z wierzycielem nie stanowi jeszcze dla
dłużnika kosztu uzyskania przychodu, w przeciwnym razie zakres oddziaływania
zmian będzie ograniczony (koszty bezpośrednie; zakup środków trwałych).
3) Wątpliwość, dlaczego regulacja nie ma zastosowania do wierzytelności dochodzonych
w postępowaniu sądowym.
4) Konieczność precyzyjnego ujęcia w samej ustawie relacji między takimi pojęciami jak
zobowiązanie, termin płatności, koszt uzyskania przychodu; funkcjonowanie tych
pojęć w znaczeniu takim jak zawarte w opisie będzie skutkować powstaniem wielu
fikcji prawnych oraz instytucji dodatkowo zaciemniających system podatkowy, np.
spłata zobowiązania będzie tożsama z kosztem uzyskania przychodu, co jest
sprzeczne z legalną definicją tej instytucji.
5) Zbyt krótki termin 7 dniowy termin dla wierzyciela na dokonanie zawiadomienia US
o obniżeniu podstawy opodatkowania (proponowany 14 dni).
6) Brak wskazania konsekwencji braku zawiadomienia lub nieterminowego
zawiadomienia US; ponadto brak informacji co w sytuacji, gdy pojawia się (wskutek
dokonania późniejszej zapłaty przez dłużnika) konieczność ponownego podwyższenia
podstawy opodatkowania? Czy jest po stronie wierzyciela obowiązek dokonywania
kolejnego zawiadomienia US i w takim samym terminie?
7) Niesymetryczność w stosunku do kontrahentów zagranicznych.
8) Zwiększenie obowiązków ewidencyjnych dla osób prowadzących książkę przychodów
i rozchodów.
9) Brak zgody na obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania po upływie 30 dni,
jeżeli termin płatności został przez strony uzgodniony w umowie.
10) Możliwość wykorzystania regulacji w ramach optymalizacji (nieprzewidzianej przez
projektodawcę).
11) Konieczność dopracowania przepisów już istniejących w zakresie wierzytelności,
których nieściągalność została uprawdopodobniona poprzez wprowadzenie jasnych
i prostych kryteriów umożliwiających uznanie nieściągalności za uprawdopodobnioną
np. 180 dni od upływu terminu płatności – zamiast wprowadzania nowych regulacji.
Większość zastrzeżeń zgłaszanych przez sektor MMŚP pokrywa się z zastrzeżeniami Rady
Podatkowej wyrażonymi w opinii głównej, w szczególności w zakresie pkt 1,2,3,7 i 9.
Pozostałe uwagi, zdaniem Rady Podatkowej, są również uzasadnione i powinny być
brane pod uwagę przy ewentualnych zmianach do Projektu.
Należy też nadmienić, że w komentarzu do ankiety nie zawarto objaśnienia związanego
z przepisem odsyłającym do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Brak tego objaśnienia wynikał z niejasności tego przepisu, w związku z czym autorzy
ankiety nie chcieli sugerować prawdopodobnej interpretacji. Ponieważ uzasadnienie
przygotowane przez projektodawcę również nie tłumaczy sensu i treści normy prawnej,
która miałby wynikać z tego odesłania większość ankietowanych nie zwróciła uwagi na
ten problem (który jest wskazywany jako zasadniczy w opinii głównej). Niemniej jednak,
niektórzy przedsiębiorcy również w tym aspekcie zgłosili zastrzeżenia.

3. Ocena propozycji w zakresie VAT
Przedstawione propozycje zmian w zakresie „ulgi na złe długi” uznane zostały przez
większość za korzystne. Przede wszystkim z uwagi na skrócenie terminu do 30 dni oraz
wydłużenie czasu, w którym można skorzystać z ulgi – z dwóch do pięciu lat. Zdaniem
przedsiębiorców, proponowane zmiany powinny wpłynąć na przyspieszenie oraz znaczne
uproszczenie procedury korygowania podatku VAT przez wierzycieli.
Nie wszystkie jednak propozycje spotkały się z jednoznaczną oceną. Np. wykreślenie
obowiązku powiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie spotkało się zarówno
z aprobatą jak i krytyką. Krytykę należałoby uznać za uzasadnioną. Brak zawiadomienia
wiąże się bowiem z „automatyzmem” podwyższania podatku naliczonego przez dłużnika.
To z kolei wiązałoby się z koniecznością zmiany szeregu przepisów dotyczących
prowadzonych ewidencji przez podatników, skomplikowałaby to prowadzone ewidencje
oraz spowodowałoby, że po stronie podatników powstałby obowiązek gromadzenia
szeregu dokumentów, z których by wynikało, że dokonali zapłaty w terminie
przewidzianym na fakturze – co dałoby nowy obszar do kontroli przez urzędników.
Niewątpliwie propozycja podnosi koszt rozliczeń, a w szczególności koszt kontroli
podatkowych (zarówno po stronie organu jak i podatnika). Rada Podatkowa wskazywała
ten problem w opinii głównej, wprawdzie tylko w odniesieniu do zmian w zakresie
podatków dochodowych, ale należy też przyjąć tą uwagę również do zmian w zakresie
podatku VAT.
Ponadto niektórzy przedsiębiorcy wskazywali, termin 30 dniowy jako zbyt krótki
(proponowano jest 60 dniowy termin).
Warto też zwrócić uwagę na kwestie „metody kasowej”. W ankiecie istniała możliwość
zaznaczenia odpowiedzi:

c) ·Propozycja (w zakresie VAT – przyp. aut.) jest niepotrzebna - wskaż przyczynę:
i.
problem zatorów płatniczych nie istnieje
ii.
problem zatorów płatniczych nie jest problemem na tyle istotnym, aby
wymagał interwencji ustawodawcy
iii.
problem zatorów płatniczych powinien zostać rozwiązany inaczej (jak?)
1.
należy rozszerzyć metodę kasową
2.
należy wprowadzić powszechną metodę kasową
3.
w inny sposób (jaki?)……………………………….
iv.
inny powód (jaki? …………………………………………)
Praktycznie nikt nie wybrał odpowiedzi c) iii. 1. lub c) iii. 2. Ankietowani uznali zatem, że
„ulga na złe długi” i jej ewentualna modyfikacja jest rozwiązaniem lepszym niż metoda
kasowa.

