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Raj a piekło podatkowe – jak skomplikowany system podatkowy
utrudnia Kowalskiemu życie?

Podatki to podstawowe źródło dochodów państwa. Dlatego każdemu państwu powinno zależeć na jak
najlepszym systemie podatkowym. Polska odstaje od pozostałych państw Unii Europejskiej zarówno
jeśli chodzi o prawo podatkowe, jak również działalność urzędów skarbowych. Pokazuje to raport
Paying Taxes 2015 opracowany przez PWC.

Polska to kraj o jednym z najbardziej uciążliwych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Więcej
czasu na zobowiązania podatkowe musi poświęcić tylko przedsiębiorca z Czech i Bułgarii. Średnio w UE
przedsiębiorcy poświęcają na obowiązki podatkowe 176 godzin w roku podatkowym. W Polsce trzeba
na to poświęcić o 110 godzin więcej, czyli lekko licząc - 286 godzin. Daleko nam do Irlandii czy Estonii,
gdzie takie obowiązki zajmują przedsiębiorcom odpowiednio 80 i 81 godzin. Uciążliwość systemu
podatkowego to najczęściej wskazywane przez polskich przedsiębiorców utrudnienie w prowadzeniu
działalności gospodarczej. Mniejszą uciążliwością podatkową mogą pochwalić się nie tylko kraje UE,
ale

także

znacznie

słabiej

rozwinięte

kraje

jak

Bangladesz,

Namibia,

Mongolia

i Bhutan.

Druga sprawa to ściągalność podatków. Zawiłość systemu podatkowego sprzyja powstawaniu dziur.
Im bardziej skomplikowane są przepisy, tym trudniej je egzekwować. Wszak im prostszy jest system
podatkowy, tym łatwiej jest ścigać oszustów podatkowych. Jesteśmy ewenementem w skali Unii
Europejskiej. W większości krajów poziom ściągalności podatków powrócił do czasu sprzed kryzysu. W
Polsce ta wartość spadła. Spadły wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT), podatku od osób
prawnych (CIT), oraz podatku od towarów i usług (VAT). Komisja Europejska wzywa nas do
uszczelnienia systemu ściągalności danin publicznych. Chociaż w ostatnim czasie ta wartość wzrosła
nadal jest jeszcze wiele do zrobienia.

Kolejną sprawą są urzędy skarbowe, obiekty powszechnych ponurych żartów, owiane grozą, są
niezwykle zróżnicowane pod względem jakości obsługi i podejścia do petenta. W mediach mówi się o

wytycznych, według których około 80% kontroli skarbowych powinna zakończyć się ukaraniem
podatnika.
(http://biznes.newsweek.pl/kontrole-podatkowe-i-urzedy-skarbowe-oswiadczenie-petru-iblikle,artykuly,357480,1.html)
Widzimy zatem sprzeczność pomiędzy misją a rzeczywistymi działaniami tej instytucji.
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