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Jak tak dalej pójdzie,
przedsiębiorcy przestaną
płacić podatki w Polsce.
I wcale nie chodzi o ich
wysokość. Chodzi o to,
żeby z urzędnikiem
można było się dogadać,
a nie tylko ciągłe
kontrole i represje. 

ROZMOWA Z 
PROF. ADAMEM MARIAŃSKIM*
do rad cą po dat ko wym

MI CHAŁ FRĄK: Co pan są dzi o po my -
słach za o strze nia kar dla osób, któ re
wy łu dza ją po dat ki? 
PROF. ADAM MA RIAŃ SKI: Istot na jest
nie re pre syj ność ka ry, a jej nie u nik -
nio ność. Czy li pew ność, że prze stęp -
cy ona nie omi nie. Z te go pun ktu wi -
dze nia 25 lat wię zie nia nic nie zmie -
ni. Trze ba jed nak po wie dzieć, że do -
tych cza so we ka ry by ły za ni skie i zbyt
ni ska by ła sku tecz ność ich wy mie -
rza nia. Wy ni ka to z fak tu, że za rów -
no pro ku ra to rzy, sę dzio wie, jak i po -
li cjan ci ma ją dość nie wiel ką wie dzę
i do świad cze nie do ty czą ce ob ro tu
gos po dar cze go. Za zwy czaj wy glą da
to tak, że cze ka ją na usta le nia urzę -
dów skar bo wych i z nich ko rzy sta ją
w pra cy. A prze cież usta le nia or ga -
nów skar bo wych ma ją je den okre ślo -
ny cel – ścią ga nie po dat ków. 

W świat idzie prze kaz, że Pol ska
sta je się naj bar dziej re pre syj nym kra -
jem pod tym wzglę dem. Ni gdzie nie
ma ta kich kar. A prze cież prob lem
uchy la nia się od pła ce nia po dat ków
wy stę pu je nie tyl ko w Pol sce. Pre zy -
dent Bay er nu Mo na chium [Uli Hoe -
ness – red.] do pie ro co opu ścił areszt
za nie pła ce nie po dat ków.
Cze si, Wę grzy i Ru mu ni moc no ob ni -
ża ją po dat ki. 

– Tak. A w Pol sce kosz ty pra cy ros -
ną. Nie je steś my już kon ku ren cyj ni,
oto cze nie biz ne su nie jest przy jaz ne,
po dat ki są ma ło atrak cyj ne. I ta na -
sza re pre syj ność bę dzie po wo do wa -
ła ucie czki za gra ni cę – lu dzie po pro -
stu zmie nią re zy den cję po dat ko wą.
Osta tecznie po dat ki w Pol sce bę dzie
pła ci ła tyl ko kla sa śred nia. Naj bied -
niej si już prak tycz nie są z nich zwol -
nie ni, a naj bo gat si pój dą tam, gdzie
jest ta niej i bez piecz niej. Roz wią za -
niem jest znie sie nie po dat ku do cho -
do we go, re for ma po dat ków ka pi ta -
ło wych i ma jąt ko wych oraz uszczel -
nie nie po dat ku VAT.
Mó wi pan, że ma my w Pol sce sy -
stem re pre syj ny. A mia ło być „przy -
jaz ne pań stwo”. To co z te go zo sta -
ło? 

– W osta t nich mie sią cach ob ser -
wu je my du ży wzrost licz by kon tro li
skar bo wych w fir mach. Wi dzi my też
brak ja kie go kol wiek zro zu mie nia dla
czyn no ści po dat ni ków. Mam wra że -
nie, że urzęd ni cy ma ją przy zwo le nie
na wy da wa nie ja kich kol wiek de cy -
zji, by ja koś za spo ko ić po trze by bud -
że to we. My śle nie jest ta kie: jak po -
tem wy gra cie w są dzie, to wam te pie -
nią dze od da my. Ty le że spór w są dzie
ad mi ni stra cyj nym trwa oko ło trzech
lat. Ca łe po stę po wa nie – na wet czte -
ry la ta. A po uchy le niu de cy zji przez
sąd spra wa mo że się to czyć jesz cze

raz w ten sam spo sób i po now nie tak
dłu go trwać. Naj dłuż sza spra wa, ja -
ką za koń czy łem przed są dem, trwa -
ła 13 lat. To dla po dat ni ka bar dzo bo -
les ne. 
Co pan ro zu mie przez „brak zro zu -
mie nia dla czyn no ści po dat ni ków”? 

– Są kon kret ne staw ki po dat ku,
któ rych wie le lat urzę dy nie kwe stio -
no wa ły. Ma my na przy kład pro du -
cen ta sznur ka do ma szyn rol ni czych.
La ta mi ko rzy stał z moż li wo ści sto so -
wa nia ob ni żo nej staw ki VAT. Te raz
na gle to za kwe stio no wa no. Ar gu men -
ta cja jest ta ka, że pro du cent mu si wy -
ka zać, że sznu rek zo stał wy ko rzy sta -
ny w ma szy nie rol ni czej. Nie wiem,
jak ma to zro bić, sko ro sprze da je go
do hur tow ni, hur tow nia do skle pu,
a do pie ro sklep koń co we mu od bior -
cy. Ni gdzie w prze pi sach nie jest na -
pi sa ne, że pro du cent ma ta ki obo wią -
zek. Po nad to przez 20 lat ni gdy nikt
nie chciał od fir my ta kich za świad -
czeń. By ło wie le kon tro li i nic się nie
dzia ło. I te raz na gle ktoś so bie wy my -
ślił no wą in ter pre ta cję. I przed się -
bior ca ma 8 mln zł do za pła ce nia. Na
ta kie dzia ła nie jest te raz przy zwo le -
nie. 
I mu si za pła cić? 

– Po de cy zji urzę du skar bo we go
– nie. Ale już po de cy zji Iz by Skar bo -
wej – tak. A Iz ba w pra wie każ dej sy -
tu a cji utrzy mu je de cy zję urzę du skar -

bo we go. Czy li mu si wpła cić pie nią -
dze, a po tem cze ka trzy la ta na roz -
strzy gnię cie spra wy przez sąd.
Jed na z du żych pol skich firm odzie -
żo wych bę dzie są dzi ła się z pań -
stwem, bo za pła ci ła po da tek we dług
In dy wi du al nej In ter pre ta cji Po dat ko -
wej, czy li tak, jak ka za ło jej mi ni ster -
stwo, a mi mo to zo sta ło to za kwe -
stio no wa ne. Jak to moż li we? 

– In ter pre ta cja mia ła chro nić
przed się bior cę. Mia ło być tak, że je -
że li ją mam, to mo gę spać spo koj nie.
Me cha nizm jest na stę pu ją cy: je że li
prze pi sy są nie jas ne, moż na wy stą -
pić do Mi ni ster stwa Fi nan sów, opi -
su jąc kon kret ną spra wę, i za py tać,
jak w ta kiej sy tu a cji po dat nik po wi -
nien po stą pić. Mi ni ster stwo wy da je
In ter pre ta cję, po dat nik za cho wu je
się zgod nie z nią i ma czy ste su mie -
nie. Ty le te o rii. 

W prak ty ce wy glą da to jed nak ina -
czej. Je że li opis sta nu fak tycz ne go
nie do koń ca od da je sy tu a cję po dat -
ni ka, to or gan po dat ko wy mo że ta ką
in ter pre ta cję po mi nąć. Do szło do te -
go, że za pis ten jest wy ko rzy sty wa -
ny nie zgod nie z je go in ten cją. Mie liś -
my ta ką spra wę: po dat nik w opi sie
sta nu fak tycz ne go nie po dał, że od -
wo łał się od de cy zji urzę du skar bo -
we go. To w tym przy pad ku nie mia -
ło żad ne go zna cze nia. Urząd uznał
jed nak, że po dat nik nie po dał peł ne -

go sta nu fak tycz ne go, więc nie mu si
sto so wać się do In dy wi du al nej In ter -
pre ta cji. Przez wie le lat In dy wi du al -
ne In ter pre ta cje peł ni ły istot ną ro lę
w bu do wa niu po czu cia bez pie czeń -
stwa po dat ni ka. Te raz co raz czę ściej
są po mi ja ne.
Smut no się ro bi, jak się te go słu cha. 

– Smut no. Pro szę pa mię tać, że Mi -
ni ster stwo Fi nan sów ja ko wiel ki suk -
ces po da wa ło du żą licz bę In dy wi du -
al nych In ter pre ta cji. A prze cież to
nie jest ża den suk ces. To po raż ka, bo
ozna cza, że prze pi sy nie są jas ne. Te -
le fon do Kra jo wej In for ma cji Po dat -
ko wej jest po mył ką. Jak tam pan za -
dzwo ni dzi siaj, to mo że na ta kie sa -
mo py ta nie otrzy mać zu peł nie in ną
od po wiedź niż ju tro. A do te go uzy -
ska na tam in for ma cja i tak nie da je
pa nu żad nej ochro ny. Idę do urzęd -
ni ka, py tam, czy mo je po stę po wa nie
jest w po rząd ku? On mó wi, że jest,
ale to i tak nic nie zna czy. Na ca łym
świe cie jest tak, że je śli urzęd nik
udzie la mi in for ma cji, jest ona wią -
żą ca. 
Jak jest w in nych kra jach? 

– Na Za cho dzie ad mi ni stra cje fun -
kcjo nu ją zu peł nie ina czej. W Wiel -
kiej Bry ta nii na przy kład, kie dy wpro -
wa dzo no kla u zu lę za po bie ga nia uni -
kania opo dat ko wa nia, va ca tio le gis
trwa ło po nad rok, a nie, jak u nas, 30
dni. Za trud ni li w ad mi ni stra cji do -
rad ców po dat ko wych, któ rzy szko li -
li urzęd ni ków, jak pod cho dzić do biz -
ne su. Po to, by go nie znisz czyć. U nas
jest jed na wiel ka po trze ba – po trze -
ba pie nię dzy do bud że tu. A kto przy
oka zji do sta nie po gło wie, nie ma żad -
ne go zna cze nia.
Ma my prze cież za sa dę roz strzy ga -
nia wąt pli wo ści na ko rzyść po dat ni -
ka. 

– Ma my. Sam by łem jej pro pa ga -
to rem i na pi sa łem o tym ha bi li ta cję.
Uda ło się ją wpro wa dzić. Jak osta t -
nio Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
wy dał orze cze nie, po wo łu jąc się na
ten prze pis, wszy scy po wie dzie li:
w koń cu. Ale to zna czy, że tyl ko w jed -
nej z ty się cy spraw po wo ła no się na
tę za sa dę. A prze cież wąt pli wo ści ma -
my na co dzień. I te wąt pli wo ści za -
wsze po win ny być roz strzy ga ne na
ko rzyść po dat ni ka. Ma my prze pi sy,
któ re po win ny go chro nić, ale w prak -
ty ce są one rzad ko sto so wa ne. 
Jak tak da lej pój dzie, co się sta nie? 

– Po dat ni cy uciek ną z Pol ski.
To nie jest trud ne? 

– Ża den prob lem. Moż na to ro bić
w róż ny spo sób. Na przy kład fir my
za gra nicz ne fun kcjo nu ją ce w Pol sce
czę sto nie wy pła ca ły so bie dy wi dend.
Te raz ob ser wu je my, że przed się bior -
stwa, któ re do sko na le fun kcjo nu ją,
za cią ga ją kre dy ty na dzia łal ność bie -
żą cą, a wła ści ciel wy co fu je środ ki za
po mo cą dy wi den dy. W wie lu ban -
kach wi dać za po trze bo wa nie na kre -
dy ty w fir mach, w któ rych do tej po -
ry ta kich po trzeb nie by ło. To zna czy,
że pie nią dze są wy co fy wa ne.

Wi dać też, że nie któ rzy przed się -
bior cy pró bu ją prze no sić dzia łal ność
do Czech i na Wę gry. Szcze gól nie ci
z po łud nia Pol ski. I nie cho dzi tyl ko
o wy so kość sta wek po dat ko wych.
Cho dzi prze de wszyst kim o ko mu -
ni ka cję. O to, że tam z urzę dem moż -
na się po ro zu mieć. A nie tyl ko kon -
tro le i re pre sja. �

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ FRĄK

Skar bów ka ciś nie jak ni gdy
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* Pro fe sor Adam Ma riań ski jest do rad -
cą po dat ko wym z 20-let nim sta żem.
Spe cja li zu je się w po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych, od po wie -
dzial no ści osób trze cich, suk ce sji po -
dat ko wej, kon tro lach i po stę po wa niu
po dat ko wym oraz w ochro nie praw
jed nost ki w pra wie po dat ko wym i pla -
no wa niu po dat ko wym. Jest człon kiem
za rzą du pol skie go od dzia łu Mię dzy na -
ro do we go Sto wa rzy sze nia Po dat ko -
we go. Pro fe sor nad zwy czaj ny w Ka -
te drze Ma te rial ne go Pra wa Po dat ko -
we go Uni wersytetu Łódz kie go. 

W świat idzie
przekaz, że
Polska staje się
najbardziej
represyjnym
krajem pod
tym względem.
Nigdzie nie ma
takich kar.
A przecież
problem
uchylania się
od płacenia
podatków
występuje nie
tylko w Polsce


