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Tym razem o innej, uchwalonej już „deregulacji” 
dotyczącej tym razem podatków dochodowych. 
Na wszystkich podatników nałożono od przy-
szłego roku cały pakiet obowiązków w związku 
z brakiem zapłaty faktur za dostawy lub usługi. 
Dotyczy on korekty:
�k osztów uzyskania przychodów (brak uregulo-
wania w ciągu 30 dni albo 90 dni – przy długim 
terminie płatności, licząc od upływu terminu 
płatności),
� odpisów amortyzacyjnych od wartości począt-
kowej środków trwałych.

Po prostu w tych przypadkach trzeba będzie już 
w styczniu 2013 r. obowiązkowo zmniejszyć 
kwoty oraz odpisy amortyzacyjne. Kto choć raz 
miał okazję obliczać wartość początkową środka 
trwałego wytworzonego we własnym zakresie 
wie, że zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych 
z tytułu zapłaty jednej faktury będzie czymś pra-
wie niewykonalnym albo wyjątkowo praco-
chłonnym, ale czy dla twórców tych przepisów 
ma to jakieś znaczenie? Oni wierzą w siłę spraw-
czą represyjnego prawa: jeżeli wprowadzi się 
sankcję podatkową za brak zapłaty zaległych 
faktur, to każdy dłużnik (dosłownie i w przeno-
śni) nawet spod ziemi wyciągnie pieniądze; po-
woduje to siła strachu przed karą. A jeżeli tą dro-
gą nic nie uda się osiągnąć, to nawet najporząd-
niejszy przedsiębiorca zapewne pójdzie z ło-
mem ciemną nocą i tak w dość radykalny sposób 
rozwiąże swoje problemy z płynnością. Tu nie 
będzie „żadnych kompromisów”. 

Ale dość żartów. Na czyjś sceptyczny głos, kwe-
stionujący determinizm prawniczy (mimo wie-
lowiekowej tradycji karania za zbrodnie i kra-
dzieże świat ani trochę nie stał się lepszy), pada 
prosta odpowiedź: „ludzie mają pieniądze, tylko 
nie chcą płacić”. Dlaczego tak robią? Bo przymu-
szenie kogokolwiek do płacenia przez nasze są-
dy trwa latami, a tak naprawdę w terminie to nie 
płaci nikt, a opóźnienia z reguły są dłuższe niż 30 
dni. 

Praktyczny skutek tych przepisów będzie nastę-
pujący:
� będą powszechnie wydłużane będą terminy 
płatności, aby działania podatników były pozor-
nie zgodne z prawem („ważne co jest w papie-
rach”),
� podmioty prowadzące podatkową księgę przy-
chodów i rozchodów (absolutna większość 
przedsiębiorców) liczyć będzie na brak możliwo-
ści sprawdzenia przestrzegania tych przepisów 
przez władzę.

Przepisy te są sprzeczne z Konstytucją, a zwłasz-
cza z zasadą równości i demokratycznego pań-
stwa prawnego (retroaktywność). Ale o tym 
dowiemy się trochę później.
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