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Warszawa, 12.09.2018r.

Szanowny Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie projektu ustawy – Ordynacja
podatkowa, Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje:
Projekt nowej ordynacji wraz z przepisami wprowadzającymi i ustawą o Rzeczniku Praw
Podatnika - Związek Rzemiosła Polskiego w sierpniu br. skierował do konsultacji

z

przedsiębiorcami w ramach projektu „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje
rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
tego projektu zostanie opracowane eksperckie stanowisko do projektu ustawy. Jego dostępność
przewidywana jest dopiero po 25 września br. Wówczas Związek Rzemiosła Polskiego będzie
mógł przekazać oficjalne stanowisko do przedłożonych projektów regulacji.
Z tego względu oraz biorąc przede wszystkim pod uwagę skomplikowanie i obszerność
konsultowanego aktu prawnego wnioskujemy o wydłużenie terminu konsultacji. Uważamy, że
jeśli zaplanowano termin wejścia w życie nowej ordynacji na 1 stycznia 2020 roku, to nie ma
uzasadnionego powodu, aby konsultacje społeczne zakończyć z dniem 7 września 2018r.
Poniżej przedstawiamy klika ogólnych uwag, które wydają się istotne dla działalności
przedsiębiorców.
Każda nowa ustawa, w przeciwieństwie do nowelizacji obowiązującego prawa, niesie ryzyko
przekreślenia części dorobku dotychczasowego orzecznictwa sądowego i administracyjnego w
zakresie materii przez nią regulowanej. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie
licznych zmian wobec obowiązujących przepisów. Istnieje zatem ryzyko, że wydane na
podstawie dotychczas obowiązującej ustawy interpretacje podatkowe mogą zostać uznane za
niewiążące dla podatnika, z uwagi na zmianę stanu prawnego. Jest to jeden z ważniejszych

problemów dla przedsiębiorców. W działalności gospodarczej pewność i stabilność prawa jest
sprawą kluczową.
W opinii Związku Rzemiosła Polskiego wątpliwości może budzić ustalenie opłaty w wysokości
2 tys. zł za wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Wobec braku zdefiniowania zakresu „sprawy szczególnie skomplikowanej”, mamy obawy, że
stawka ta może być nadużywana, co może stać się przedmiotem dodatkowych sporów z
organami podatkowymi lub spowoduje istotne ograniczenie możliwości skorzystania przez
najmniejszych podatników z ochrony płynącej z interpretacji indywidualnej. Dlatego, aby
górna stawka opłaty nie była nadużywana przez organy podatkowe, postulujemy
doprecyzowanie

pojęcia

„sprawy

szczególnie

skomplikowanej”

albo

co

najmniej

zróżnicowanie opłat za wniosek - w ramach przedziału od 40 zł do 2 tys. zł .
Jednocześnie, zgłaszamy szczegółowy wniosek o doprecyzowanie w rozdziale 14 (art. 291)
ordynacji, dotyczącym obowiązków wystawiania rachunków (faktur) - w jakich transakcjach
używamy terminu rachunek, a kiedy faktura; tym bardziej, że zgodnie z aktualnymi przepisami
ustawy o VAT każdy przedsiębiorca wystawia fakturę.
Ponadto, w związku z wprowadzeniem w Prawie przedsiębiorców nowego pojęcia, tzw.
działalności nierejestrowej, należałoby, naszym zdaniem, w tej części ordynacji przesądzić,
czy osoby fizyczne świadczące usługi, sprzedające towary (jako prowadzący działalność
nierejestrowaną) mają obowiązek, na żądanie kupującego, w szczególności innego
przedsiębiorcy - wystawiania faktur (rachunków).
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