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Sejm uchwalił „pakiet” kolejnych pomysłów 
„deregulacyjnych”, które dotyczą również 
podatków. Do najważniejszych pomysłów 
należą nakazy korekty kosztów uzyskania 
przychodów oraz naliczonego podatku od 
towarów i usług w przypadku braku zapłaty 
faktury, niezależnie zresztą od tego, dlaczego 
niezapłacono: nawet gdy zgodnie z umową, 
np. w związku z reklamacją jakościową, na-
bywca zasadnie żąda obniżki ceny, będzie 
musiał w niezapłaconej części skorygować 
koszty i podatek naliczony. Dotyczy to rów-
nież faktur wystawionych przez podmioty za-
graniczne. Absurd, chyba nawet wyjątkowy 
jak na pomysły podatkowe ostatnich lat. Po-
noć ich autorem jest już były wicepremier 
i minister gospodarki, choć obiektywnie nie 
to ma jakiegokolwiek znaczenia: projekty 
przyjął rząd i on odpowiada za skutki swoich 
pomysłów. Ma większość, więc uchwali co 
chce. 
Są to przepisy zarówno sprzeczne z Konsty-
tucją jak i prawem UE (w części dotyczącej 
podatku od towarów i usług). Mówiąc po 
prostu nie można według swojego widzimi-
się stanowić prawa, a przede wszystkim 
kształtować obowiązków podatników. 
Zarówno podatek dochodowy jak i podatek 

od towarów i usług, są zbudowane na zasa-
dzie memoriału: przychód, koszt, obrót i za-
kup nie są pojęciami kasowymi. Na tej zasa-
dzie prowadzone są również księgi i wszelka 
inna buchalteria prywatna. Kasowy charakter 
ma tylko gospodarka budżetowa. 

Nawet „liberalny” prawodawca, który jest wol-
ny nie tylko od przesądów ale i wiedzy (np. 
w oficjalnym piśmie obecnego ministra fi-
nansów skierowanym do ekspertów pojęcia 
„ulg” i „kosztów” są używane zamiennie), nie 
może wprowadzać zasady, że przychód i ob-
rót jest memoriałowy, a koszt i zakup kasowy. 
Aby rządzić, trzeba coś wiedzieć lub mieć do-
radców (bynajmniej nie „społecznych” z mię-
dzynarodowego biznesu doradczego). Prze-
pisy te zniszczą tysiące przedsiębiorców, a po 
latach będą uznane za sprzeczne z Konstytu-
cją lub prawem UE. Co najważniejsze, straci 
na nich budżet. Dużo, nawet bardzo dużo, 
choć tych, którzy będą przestrzegać tych 
nonsensownych zakazów, z reguły zabije. 

Na koniec pewna rada dla twórców tych 
przepisów: gdy ktoś nie płaci swoim kon-
trahentom, to najczęściej dzieje się tak dla-
tego, że nie ma pieniędzy. Aby wywiązał się 

ze swoich długów, trzeba mu dać szansę 
finansowania, a nie zwiększać jego zobo-
wiązania.
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