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FISKUS STANIE PO STRONIE PODATNIKA
Komisja „Przyjazne Państwo” prowadzi prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej.
Główne kierunki zmian mają dotyczyć wprowadzenia do prawa podatkowego zasad:
rozstrzygania wątpliwości pojawiających się przy interpretacji niejasnych przepisów na
korzyść podatnika oraz rozstrzygania na jego korzyść wątpliwości w stanie faktycznym.
Według Konfederacji, zasady te pozwolą przywrócić zachwianą, przez niski poziom
czytelności obowiązującego prawa podatkowego równowagę. - Zmuszą one
ustawodawcę do kształtowania prawa podatkowego w taki sposób, który jasno określi
obowiązki podatnika, gdyż w przeciwnym razie nie zostaną zapewnione odpowiedniej
wysokości wpływy do budżetu - mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich,
Adam Ambrozik.
Dotychczasowe praktyki w zakresie interpretacji przepisów podatkowych łamią konstytucyjne
zasady tworzenia prawa podatkowego faktycznie przesuwając uprawnienia do nakładania na
obywatela obciążeń z ustawodawcy na ograny administracji. - Niedopuszczalna jest sytuacja,
w której wskutek niejasnych przepisów podatnik obciążany jest dodatkowymi obowiązkami,
których ustawodawca nie przewidział, a które wynikają z wykładni dokonywanej przez organ
podatkowy – mówi Adam Ambrozik.
Według Konfederacji, jest to zjawisko niezwykle groźne z dwóch względów – po pierwsze
kreuje stan niepewności po stronie podatników, który skutecznie może zablokować
prowadzenie działalności gospodarczej, a po drugie: nie dopinguje ustawodawcy do tworzenia
jasnych, nie budzących wątpliwości przepisów.
Zmiana odnosząca się do rozstrzygania wątpliwości faktycznych jest dla podatników regulacją
obronną, na wypadek gdyby postępowanie nie doprowadziło do pełnego wyjaśnienia sprawy.
Dodatkowo, zmobilizuje ona organy podatkowe do rzetelnego prowadzenia postępowania, co
powinno przełożyć się na jakość jego efektów.
Konfederacja Pracodawców Polskich stoi na stanowisku, że kierunek proponowanych zmian
jest odpowiedni oraz popiera ich wprowadzenie.

***
Konfederacja Pracodawców Polskich jest największa i najstarsza organizacja
pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000
firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne,
a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem
społecznym w Polsce i w Europie. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski.
Z inicjatywy KPP, powstało Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce
forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające

przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl ).
CML zapewnia możliwość udziału w konsultacjach społecznych oraz komentowania i
wyrażania opinii o projektowanych przepisach.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z dyrektorem Centrum
Informacyjnego Konfederacji, Łukaszem Witkowskim, tel. 508 019 052,
l.witkowski@kpp.org.pl

