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Wstęp

W 2017 roku Ministerstwo Finansów z dużą determinacją kontynuowało rozpoczęte kilka lat
wcześniej uszczelnianie systemu podatkowego. Do ustawy VAT wprowadzono nowe
narzędzia ograniczające wyłudzenia, w ustawach PIT i CIT ograniczono możliwości
stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Równolegle do zmian przepisów
podatkowych Ministerstwo dążyło do zwiększenia transparentności rozliczeń
przedsiębiorców oraz wyposażało Krajową Administrację Skarbową w skuteczne narzędzia
analityczne i kontrolne. Pracowaliśmy przy wszystkich istotnych nowelizacjach, dążyliśmy do
tego, aby wprowadzane zmiany były możliwie najmniej uciążliwie dla przedsiębiorców,
a jednocześnie realizowały cel, którym miały służyć.
Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w proces legislacyjny ustawy antyoptymalizacyjnej
(nowelizacja CIT/PIT), która w ocenie autorów odbuduje dochody podatkowe w podatku CIT,
a w ocenie przedsiębiorców jest jedną z najbardziej niekorzystnych ustaw ostatnich lat.
Dzięki zaangażowaniu Rady Podatkowej Konfederacji wiele proponowanych przepisów
zostało poprawionych i złagodzonych. Przykładem jest ograniczenie limitu w zaliczaniu do
kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne, wyłącznie do transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podniesienie do 3 mln zł (z planowanych 1,2 mln
zł) progu, do którego ograniczenie w ogóle nie ma zastosowania. Podwyższyliśmy limit, do
którego nie będzie mieć zastosowania ograniczenie w zaliczaniu do KUP nadwyżki
finansowania dłużnego. Zabiegaliśmy o odstąpienie od wprowadzenia tzw. podatku
minimalnego od budynków handlowo – usługowych, ostatecznie jego wysokość została
obniżona z 0,042% do 0,035%. Po kilku latach naszych starań podniesiony został limit
jednorazowej amortyzacji środka trwałego do 10 tys. zł.
Intensywnie pracowaliśmy nad tym, aby wprowadzony do ustawy VAT, mechanizm
podzielonej płatności (ang. split payment), mający na celu ograniczenie wyłudzeń
vatowskich, uwzględniał interes uczciwych przedsiębiorców. Doprowadziliśmy do skrócenia
z 90 do 60 dni terminu, w którym naczelnik urzędu skarbowego „zwolni” środki zgromadzone
na tzw. koncie VAT. Ograniczyliśmy ilość przesłanek, na podstawie których, organ podatkowy
miałby prawo odmowy przekazania przedsiębiorcy środków zgromadzonych na tym koncie.
Z sukcesem zabiegaliśmy o to, aby 25. dniowy termin zwrotu podatku VAT, dokonywany na
konto VAT, nie mógł być przedłużony.
Doprowadziliśmy do złagodzenia rozwiązań służących zwiększeniu transparentności rozliczeń
podatkowych przedsiębiorców w projekcie wprowadzającym uprawnienie dla Szefa KAS do
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publikowania danych zawartych w zeznaniach rocznych przedsiębiorstw, w projekcie
tworzącym publiczny rejestr podatników VAT oraz w projekcie wprowadzającym system
analizy transakcji na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Skutecznie zabiegaliśmy
o rezygnację z obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców dobowych wyciągów
bankowych do administracji podatkowej w ramach jednolitego pliku kontrolnego.
W 2017 r. eksperci Rady Podatkowej Konfederacji zaopiniowali kilkadziesiąt projektów ustaw
i rozporządzeń podatkowych, wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami
administracji rządowej, aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach komisji
parlamentarnych, konferencjach, debatach i dyskusjach na forum Rady Dialogu Społecznego.

Z poważaniem,
Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej
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Działania legislacyjne (kluczowe projekty)

VAT
1. Projekt z dnia 12 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw – 25 lat więzienia za oszustwa
Celem projektu było doprowadzenie do sytuacji, w której przestępcze działania obywateli,
zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych staną się nieopłacalne,
a wyjątkowo surowa sankcja karna stanowić będzie walor odstraszający potencjalnych
sprawców. Projektowane zmiany są uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych przez
administrację rządową, służących uszczelnieniu systemu poboru podatków, przeciwdziałaniu
wyłudzeniom podatku od towarów i usług i zapewnieniu uczciwej konkurencji wszystkim
uczestnikom obrotu gospodarczego. W ocenie Rady przepisy projektu były nieprecyzyjne
i mogły mieć zastosowanie także do przedsiębiorców niedziałających w celu dokonania
wyłudzenia podatku. Maksymalna kara wynosi 25 lat więzienia.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 12 sierpnia 2016 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/335/162/1733/PP/2016);
 udział eksperta KL w posiedzeniu komisji sejmowej;
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukces) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to
doprecyzowanie przepisów oraz wyeliminowanie kluczowych wątpliwości poprzez wskazanie
w uzasadnieniu do ustawy, że „nie będą podlegały tej odpowiedzialności osoby, które
przypadkowo popełnią błąd przy wystawieniu faktury, nawet jeżeli powstanie on w wyniku
niedbalstwa, a nawet lekkomyślności. Przestępstwa te bowiem mają charakter umyślny i dla
zastosowania odpowiedzialności karnej konieczne będzie nie tylko wykazanie znamion
przedmiotowych typu czynu w postaci fałszu materialnego lub intelektualnego, ale także
znamion podmiotowych, czyli zamiaru sprawcy popełnienia tego czynu. Sprawca musi mieć
zatem pełną świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę, używa takiej faktury jako
autentycznej bądź też wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do okoliczności
faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej
lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym”.

Strona 3

2. Projekt z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw – duża nowelizacja VAT
Projekt ustawy zakładał wprowadzenie szeregu zmian do ustawy o podatku od towarów
i usług służących uszczelnieniu systemu podatkowego i poprawiających ściągalność tego
podatku. Zaproponowane rozwiązania oznaczały utrudnienia dla przedsiębiorstw
i zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
Kluczowe zmiany to m.in.:
a) likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez
podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie
pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;
zmiana zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym;
wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną;
modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz
kaucji gwarancyjnej;
doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie
podatnika
z rejestru podatników VAT;
wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej,
która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;
wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące
zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym;
usunięcie zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi
finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37- 41;
objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji
mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych oraz transakcji, których
przedmiotem są procesory oraz określone towary z kategorii złota i srebra.

Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 3 października 2016 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/413/200/2054/PP/2016);
 w dniu 14 listopada 2016 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Sejmu
(KL/464/230/PP/2016);
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
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Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
a) odstąpiono od propozycji wprowadzenie kaucji rejestracyjnej (składanej przed
rejestracją działalności gospodarczej);
b) usunięcie warunku, uprawniającego do pomniejszenia sprzedaży w związku z
wystawieniem korekty faktury, posiadania przez podatnika potwierdzenia
otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę 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.
c) wprowadzono liczne zmiany doprecyzowujące przepisy i zmiany o charakterze
legislacyjnym.
4. Projekt z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw – split payment
Celem projektowanej ustawy było wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności
w podatku od towarów i usług. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność nabywcy
za towar lub usługę jest dokonywana w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy,
natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona
na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Decyzję o zastosowaniu nowego systemu
będzie podejmował nabywca w momencie dokonywania płatności za towar lub usługę.
Podzielona płatności oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do
swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób
wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym
państwu podatkiem VAT i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego.
W ocenie Rady Podatkowej podzielona płatność będzie systemowym i skutecznym
narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Wyeliminuje oszustwa polegające na
pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT
i jego nieprzekazaniu do urzędu skarbowego. Wpłynie pozytywnie nie tylko na dochody
budżetowe, ale także na bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej i warunki
uczciwej konkurencji. Jednak niesie ze sobą także poważne zagrożenie dla płynności
finansowej przedsiębiorców. Wadą systemu podzielonej płatności jest pozbawienie
sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą podatku VAT pobieraną od
nabywcy. Środki, które trafią na konto VAT, podatnik będzie mógł wykorzystać wyłączenie do
zapłaty VAT-u na konto VAT kontrahenta oraz do wpłaty podatku należnego na rachunek
urzędu skarbowego.
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Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 7 czerwca 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/268/84/968/PP/2017);
 w dniu 25 sierpnia 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do drugiej wersji projektu
(KL/372/118/PP/2017);
 wspólne wystąpienie do Wicepremiera i Ministra Finansów i Rozwoju strony
społecznej Rady Dialogu Społecznego,
 w dniu 23 czerwca 2017 r. przedstawiciele Rady Podatkowej KL spotkali się
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Pawłem Gruzą oraz z Dyrektorem
Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF Wojciechem Śliżem w celu
omówieniu zgłaszanych przez KL uwag;
 w dniu 16 października 2017 r., z inicjatywy KL, na Zespole ds. Budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o zmianach
w projekcie ustawy z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Pawłem
Gruzą;
 w dniu 25 października 2017 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Sejmu
(KL/438/147/PP/2017);
 w dniu 29 listopada 2017 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Senatu
(KL/490/169/PP/2017);
 udział eksperta KL w posiedzeniach komisji Sejmowych i Senackich;
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
d) odstąpienie od możliwości przedłużenia 25 dniowego terminu zwrotu VAT na konto
VAT podatnika w przypadku rozpoczęcia czynności sprawdzających lub kontroli
podatkowej;
e) wprowadzenie do ustawy możliwości prowadzenia przez bank jednego konta VAT dla
wszystkich rachunków rozliczeniowych podatnika w danym banku;
f) skrócenie z 90 do 60 dni, terminu w którym naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek
podatnika, zobowiązany będzie do przekazania środków z konta VAT do swobodnej
dyspozycji podatnika;
g) wprowadzono istotne zmiany doprecyzowujące przepisy i zmiany o charakterze
legislacyjnym.
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5. Projekt z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy – Prawo o miarach – elektroniczne kasy fiskalne
Projekt ustawy stanowi element zmian w systemie podatkowym służący uszczelnieniu
poboru podatków. Istotą propozycji jest wprowadzenie obowiązku stosowania do ewidencji
obrotu i kwot podatku należnego, kas rejestrujących przesyłających informacje do systemu
informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - Centralnego
Repozytorium Kas. Ponadto zaproponowano wprowadzenie zasady, że w przypadku
sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się dla
nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący
tę sprzedaż zawiera numer identyfikacji podatkowej nabywcy.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 W dniu 9 października 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/408/139/1739/PP/2017).
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
a) odstąpiono od propozycji, aby faktura mogła być wystawiana wyłącznie do paragonu
zawierającego NIP nabywcy.
b) Projekt ustawy w Konsultacjach społecznych

6. Projekt z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw – rejestr VAT
Projektowane przepisy przewidują publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT
czynnych, który stanowić ma, zgodnie z uzasadnieniem, narzędzie dla uczciwych podatników,
którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Przede
wszystkim uzyskają informację o statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Wykaz
umożliwi dostęp do danych osobowych i adresowych firmy oraz weryfikacje rachunku
bankowego kontrahenta. Ponadto projekt zakłada, że w przypadku zapłaty za towar lub
usługę na rachunek bankowy kontrahenta niezgłoszonych w wykazie, nabywca nie będzie
mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku jeżeli kwota płatności przekracza
15 tys. zł.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
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 w dniu 17 października 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/424/146/1829/PP/2017);
 spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Pawłem Gruzą na
Zespole ds. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu społecznego.
 Wspólne stanowisko członków Zespołu ds. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu społecznego (uchwała nr 50 z dnia 30 października 2017 r.).
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
a) deklaracja udostępnienia przez MF narzędzia pozwalającego na automatyczną
weryfikację rachunków bankowych kontrahenta;
b) odstąpienie od koniczności zgłaszania tzw. rachunków wirtualnych przypisanych do
rachunku głównego przedsiębiorcy;
c) określenie okresu, w którym następować będzie aktualizacja wykazu (od 0:00 do 3:00
w nocy).
CIT/PIT
7. Projekt z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne – duże uszczelnienie CIT oraz nowelizacja uchwalonej ustawy
W uzasadnieniu projektu wskazano, że podstawowym celem nowelizacji jest
„uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić
powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności
przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie
dochodu.” Uzasadnienie mówi także o ogólnym celu w postaci „odbudowy dochodów
podatkowych” (w podatku CIT). Podkreślono przykłady określonych, niepożądanych działań
podatników w celu nieuzasadnionego zmniejszenia podstawy opodatkowania. Cel
projektodawcy w dużej mierze zostanie osiągnięty, jednak niektóre z przyjętych rozwiązań
będą negatywnie oddziaływać także na przedsiębiorców niestosujących agresywnej
optymalizacji podatkowej. Stanowić będą istotną ingerencję w warunki prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce.
Zaproponowane zmiany to, m.in.:
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a) wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT (zyski kapitałowe i działalność gospodarcza)
oraz uniemożliwienie pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego
źródła;
b) wprowadzenie zryczałtowanego podatku (ok. 0,5% w skali roku) od wartości
początkowej nieruchomości komercyjnych jeżeli ta przekracza 10 milionów złotych;
c) wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych ze
źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub
działalności prowadzonej osobiście oraz zdefiniowanie pojęcia programu
motywacyjnego;
d) wyeliminowanie z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tzw. tradycyjnej metody
określania odsetek niestanowiących kosztów podatkowych (opartej na wartości
kapitału własnego) oraz liczne zmiany w zakresie metody alternatywnej, opartej na
wartości podatkowej aktywów;
e) ograniczenie kosztów podatkowych rozpoznawanych z tytułu nabycia usług
niematerialnych
do wysokości 5% EBITDA (dochód przed opodatkowaniem CIT i amortyzacją);
f) ograniczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków
trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku albo darowizny;
g) zaostrzenie przepisów o CFC (podatku od dochodów zagranicznych spółek
kontrolowanych);
h) zaostrzenie konsekwencji utraty statusu PGK przy jednoczesnym złagodzeniu
warunków rejestracji takiej grupy;
i) wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części składowych zysku
spółki;
j) rozszerzenie przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia na
przekazania nieodpłatne,
k) modyfikacja zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie;
l) w przypadku straty ze zbycia wierzytelności podlegających zaliczeniu do kosztów
podatkowych – wyłączenie kwoty nieodliczonego VAT z tej straty;
m) wprowadzenie rocznego limitu (100.000 złotych) warunkującego możliwość
opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ryczałtem
w wysokości 8,5%.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
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 w dniu 26 lipca 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/324/102/1360/KK/RI/2017);
 w dniach 25 lipca 2017 roku oraz 13 października 2017 r. spotkanie przedstawicieli
Rady Podatkowej KL z Dyrektorem Departamentu Podatków Dochodowych w MF
w celu omówienia zgłaszanych przez KL uwag;
 w dniu 20 października 2017 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Sejmu
(KL/431/149/PP/2017);
 w dniu 7 listopada 2017 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Senatu
(KL/455/156/PP/2017);
 udział ekspertów KL w posiedzeniach komisji Sejmowych i Senackich;
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
a) odstąpienie od stosowania ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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przychodów wydatków na usługi niematerialne do transakcji pomiędzy podmiotami
niepowiązanymi;
podwyższenie z 1,2 mln zł do 3 mln zł progu, do którego koszty usług niematerialnych
podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez
odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA;
wyłączenie z limitowania kosztów usług opłat i licencji ponoszonych w ramach
podatkowej grupy kapitałowej oraz wyłączenie z limitowania usług księgowych,
prawnych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu;
wprowadzenie wyłączenia, zgodnie z którym dla banków, SKOKów i firm
pożyczkowych, limit w zaliczaniu usług niematerialnych do kosztów uzyskania
przychodów ustala się bez pomniejszenia przychodów oraz kosztów uzyskania
przychodów o przychody i koszty z tytułu odsetek;
umożliwienie podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych)
kwoty kosztów usług, opłat i licencji przekraczającej limit obowiązujący w danym
roku;
podwyższenie z 1,2 mln zł do 3 mln zł kwoty, do której nie będzie stosowane
ograniczenie
w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania
dłużnego (niedostateczna kapitalizacja);
wyłączenie ze źródła przychodów zyski kapitałowe przychodów firm
ubezpieczeniowych uzyskiwanych w celu wypełnienia przez ubezpieczycieli
zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia;

h) wyłączenie ze źródła przychodów zyski kapitałowe pochodnych instrumentów

zabezpieczających przepływy oraz przychody i koszty z działalności operacyjnej;
i) obniżono z 0,042% do 0,035% miesięcznie stawkę tzw. podatku minimalnego od
budynków handlowo–usługowych oraz wyłączono spod nowego podatku budynki
biurowe wykorzystywane na własne potrzeby podatnika (siedziba).
j) wprowadzono liczne zmiany doprecyzowujące przepisy i zmiany o charakterze
legislacyjnym.
k) podjęto prace nad nowelizacją ustawy w wyniku zgłaszanych przez KL wątpliwości
z interpretacją przepisów dot. programów motywacyjnych, amortyzacji ŚT I WNiP,
wkładów pieniężnych do spółek i 50% KUP dla twórców.

8. Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych – publikowanie danych z CIT-8
Celem projektu, jak wskazano w uzasadnieniu, jest zapobiegnięcie „sytuacji, w której
nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych
generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku,
w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku”. Projektodawca
przewidywał, że ujawnione mają zostać indywidualne dane 4500 podatników o najwyższych
przychodach oraz podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiągniętych
przychodów. Upublicznieniu podlegać mają informacje o wysokości przychodów, kosztów,
dochodzie, podstawie opodatkowania, należnym podatku oraz efektywnej stopie podatku.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 13 lipca 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/302/96/1255/PP/2017);
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
 doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do publicznej
wiadomości danych;
 zmodyfikowano sposób określenia grupy podatników, których dane podlegać będą
publikacji, poprzez powiązanie publikacji z warunkami decydującymi o statusie tzw.
dużego podatnika w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (ok 2000
podmiotów);
 zmodyfikowano formułę wyliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej;
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 umożliwiono podatnikom wnioskowanie o skorygowanie danych podanych do
publicznej wiadomości;
 wprowadzono przepis określający okres publikowania danych podatkowych (5 lat);
 wprowadzono wymóg kwartalnej aktualizacji danych.
Ustawa na etapie prac w Senacie (planowane wejście w życie 1 stycznia 2018 r.)

OP
9. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – klauzula
przeciwko unikaniu opodatkowania
Projekt przewidywał wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania - narzędzia pozwalającego organom podatkowym na pominięcie
skutków podatkowych czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności
nie można było oczekiwać innych korzyści niż te wynikające z obniżenia wysokości
zobowiązania podatkowego. Wprowadzenie klauzuli we wszystkich krajach UE
rekomendowała Komisja Europejska.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 20 stycznia 2016 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/30/13/5/PP/2016);
 w dniu 10 maja 2016 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Sejmu
(KL/206/90/PP/2016);
 w dniu 16 maja 2016 r. zgłoszenie uwag do Senatu (KL/217/PP/2016);
 w dniu 18 maja 2016 r. zgłoszenie uwag i propozycji poprawek do Senatu
(222/98/PP/2016);
 udział ekspertów KL w posiedzeniach komisji Sejmowych i Senackich;
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL);
 Eksperci Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zaangażowani byli w konsultowanie
kilku wersji przepisów o Klauzuli na przestrzeni lat 2013 -2016.
Efekt (sukcesy) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to m.in.:
a) przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zawierają instytucje
wzmacniające ochronę podatników, takie jak:

Strona 12

 Rada ds. przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, która opiniuje zasadność
zastosowania klauzuli – członkiem Rady jest przedstawiciel Konfederacji
Lewiatan;
 Opinie zabezpieczające przed zastosowaniem Klauzuli;
b) obniżono wysokość opłaty za uzyskanie opinii zabezpieczającej;
c) wprowadzono do projektu istotne zmiany doprecyzowujące i o charakterze
legislacyjnym.

10. Projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa –
przekazywanie rachunków bankowych do KAS
W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług
oraz podatków dochodowych Minister Finansów zaproponował wprowadzenie obowiązku
przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej. Projektodawca uzasadniał, że przekazywanie dziennych
wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na
niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od
nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów
z rachunków bankowych oparta była na koncepcji JPK_WB na żądanie. W ocenie Konfederacji
Lewiatan cel projektowanych przepisów, choć racjonalny, nie może uzasadniać zbierania
informacji o przedsiębiorcach i ich kontrahentach na tak ogromną skalę. Państwo będzie
posiadać informacje o wrażliwych i pilnie chronionych szczegółach prowadzonej działalności,
obrotach, cenach, kontrahentach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę
bankową oraz nierzadko zawodową.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 31 maja 2017 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/257/77/997/PP/2017);
 wspólne stanowisko członków Zespołu ds. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu społecznego (z dnia 14 czerwca 2017 r.).
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL);
Efekt (sukces) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny, to rezygnacja
z obowiązku przesyłania dobowych wyciągów bankowych do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
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Inne
11. Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Projekt przewidywał wprowadzenie dodatkowego podatku obejmującego sprzedawców
detalicznych prowadzących sprzedaż na rzecz indywidualnych konsumentów. Miesięczna
kwota wolna od podatku to 17 mln zł przychodu netto (204 mln zł rocznie). Podatnicy
o przychodach od 17 do 170 mln zł miesięcznie zobowiązane byłby do zapłaty 0,8 proc.
przychodów, a te z obrotami powyżej 170 mln zł - 1,4 proc.
Aktywność Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym:
 w dniu 16 lutego 2016 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/82/36/256/PP/2016);
 w dniu 8 czerwca 2016 r. zgłoszenie szczegółowych uwag do projektu
(KL/248/112/PP/2016);
 wniosek do Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją projektu ustawy (z
dnia 26 lipca 2016 r., KL/317/151/KK/2016);
 w dniu 4 lipca 2016 r. zgłoszenie uwag do Sejmu (KL/283/131/JM/PP/2016);
 w dniu 14 lipca 2016 r. zgłoszenie uwag do Senatu (KL/293/136/JM/PP/2016);
 wspólne stanowisko członków Zespołu ds. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu społecznego (z dnia 16 czerwca 2016 r.);
 udział ekspertów KL w posiedzeniach komisji Sejmowych i Senackich;
 aktywność w mediach (informacje prasowe nt. projektu, komentarze ekspertów KL).
Efekt (sukces) zaangażowania Konfederacji Lewiatan w proces legislacyjny to zawieszenie
poboru podatku.
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Spotkania z decydentami

1. 20, 21 marca 2017 r. Warsztaty Rady Podatkowej - Opodatkowanie zagranicznego
zakładu a rekomendacje OECD (Działanie 7 BEPS)
2. 20 marca 2017 r. spotkanie z Pawłem Nowakiem Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Finansów ws. ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości
3. 23 czerwca 2017 r. spotkanie z Pawłem Gruzą Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Finansów ws. wprowadzenia podzielonej płatności w podatku VAT,
określenia standardów ostrożności kupieckiej (należytej staranności)
4. 21 lipca 2017 r. Spotkanie Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej w celu omówienia uwag
do antyoptymalizacyjnej ustawy CIT/PIT
5. 25 lipca 2017 r. – Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Podatków Dochodowych
MF Maciejem Żukowskim ws. planowanych zmian CIT/PIT
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Działania pozalegislacyjne
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Przewodniczący Rady Podatkowej – Andrzej Nikończyk – członkiem Komisji Kodyfikacyjnej
Ogólnego Prawa Podatkowego
Rafał Iniewski – Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej – członkiem Rady ds.
przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej
Przemysław Pruszyński – Sekretarz Rady Podatkowej – członkiem Zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zespołu ds. doskonalenia
regulacji gospodarczych przy Ministrze Rozwoju i Finansów

Informacje prasowe/artykuły

1. Pracodawcy chwalą propozycję nowej ulgi dla przedsiębiorców
2. Odwrotny VAT zagraża branży budowlanej
3. Płatność podzielona może obniżyć płynność finansową firm
4. Akcyzą nie powinny być objęte auta dostawcze
5. Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom
6. Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym
7. Branża kosmetyczna przeciwna monitorowaniu olejów roślinnych
8. Płatność podzielona
9. Plusy i minusy płatności podzielonej
10. Monitoring transportu drogowego towarów do poprawki
11. Fiskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm
12. Fiskus chce za dużo wiedzieć o firmach i ich kontrahentach
13. Podzielonej płatności boją się szczególnie mikroprzedsiębiorcy
14. Split payment przyniesie także korzyści
15. Ujawnianie, ile firmy płacą podatków może przynieść więcej złego niż dobrego
16. Kontrowersyjny podatek od biurowców i galerii handlowych
17. Firmy boją się niesłusznych oskarżeń, że nie płacą podatku
18. Split payment z poprawkami, ale niewystarczającymi
19. Zbyt duże uprawnienia dla szefa Krajowej Administracji Skarbowej
20. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają nową ulgę na badania i rozwój
21. Świadczenia pracownicze do kwoty 2 280 zł bez podatku
22. Wykaz podatników VAT może być ważnym elementem weryfikacji kontrahenta
23. Drobni przedsiębiorcy mogą ucierpieć przez split payment
24. Monitoring drogowego przewozu towarów do poprawki
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Informacje o Radzie Podatkowej
Rada Podatkowa to komitet doradczy, działający przy Konfederacji Lewiatan. W jej skład
wchodzi 145 ekspertów z firm doradczych i kancelarii prawniczych oraz menedżerów firm
członkowskich, odpowiedzialnych za sprawy podatkowe, księgowe, finansowe i prawne.
Podstawowym jej celem jest przygotowywanie projektów, służących poprawie jakości
prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców. To również
forum wymiany poglądów na temat tworzenia i stosowania prawa podatkowego.
W latach 2018 - 2019 roku członkowie Rady zgłosili uwagi do większości kluczowych
nowelizacji ustaw
i rozporządzeń podatkowych. Członkowie Rady wielokrotnie spotkali się z przedstawicielami
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju oraz parlamentarzystami. Komentowali
istotne tematy dotyczące prawa podatkowego, brali udział w komisjach parlamentarnych,
konferencjach uzgodnieniowych, pracach zespołów RDS, debatach i innych wydarzeniach
poświęconych podatkom.
Dzięki zaangażowaniu Rady wprowadzono szereg korzystnych zmian w przepisach
podatkowych, wiele proponowanych zmian zostało złagodzonych, poprawionych i
doprecyzowanych.
Struktura Rady Podatkowej





Przewodniczący Rady – Andrzej Nikończyk (KNDP)
Wiceprzewodniczący Rady – Rafał Iniewski (Iniewski Doradztwo Prawne)
Sekretarz Rady – Przemysław Pruszyński (Konfederacja Lewiatan – opiekun PZPK)
Prezydium – Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Grup o Zespołów Rady

Grupy robocze





GRUPA CIT/PIT (Przewodniczący Adam Soska - PwC)
GRUPA VAT (Przewodniczący Jerzy Martini - Martinitax)
GRUPA AKCYZOWA (Przewodniczący Krzysztof Rutkowski - KDCP)
GRUPA PP - Polityki Podatkowej (Przewodniczący Rafał
Wiceprzewodnicząca Alicja Sarna - MDDP)

Iniewski;

I

Zespoły problemowe
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Zespół ds. Podatku od Nieruchomości (przewodniczący Wojciech Wach - CBRE)
Zespół ds. Ulg Innowacyjnych (przewodnicząca Agnieszka Hrynkiewicz – Sudnik –
Ayming)
Zespół ds. Uproszczenia Procedury APA (przewodniczący Tomasz Lenart – CITI)
Komitet Prawniczy (przewodniczący Rafał Iniewski) oraz Komitet Wspierający

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
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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
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,
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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.

Alicja Sarna
Wiceprzewodnicząca Grupy PP (Polityki Podatkowej)
Alicja Sarna, doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań
podatkowych i sądowo-administracyjnych. 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
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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.

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
Wiceprzewodniczącego 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.
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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 funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od
2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.

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 2010-2014 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

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 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln 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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