Stanowisko
Reprezentatywnych organizacji pracodawców działających
w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu

Reprezentatywne organizacje pracodawców działające w Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego we Wrocławiu wyrażają zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi przez
Ministra Finansów w zakresie nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa.
Wprowadzenie do ustawy rozwiązań dotyczących „przeciwdziałaniu unikaniu
opodatkowania” w formie zaproponowanej przez Ministra Finansów jest w ocenie
organizacji pracodawców niezgodne z konstytucją, zaś nieprecyzyjność zapisów budzi obawy
co do przyszłego sposobu ich realizowania przez organy administracji podatkowej.
Zamieszczenie w treści tak istotnej dla życia gospodarczego ustawie sformułowań nieostrych,
nieprecyzyjnych oraz o charakterze czysto ocennym jak: „konstrukcja nadmiernie zawiła”,
„niemająca treści ekonomicznej”, „rozsądnie działający podmiot gospodarczy” czy
„konstrukcja typowa, czyli najbardziej odpowiednia” w sytuacji, w której na podstawie tych
właśnie zapisów organ decydować będzie za podatnika o tym, jakie decyzje gospodarcze są
właściwe lub nie, nie może pozostać bez wyraźnego sprzeciwu organizacji pracodawców.
Trybunał Konstytucyjny już w wyroku z 11 maja 2004 roku uchylił ówczesną nowelizację
Ordynacji Podatkowej, w ramach której już wtedy próbowano analogiczną klauzulę
wprowadzić. Treść uzasadnienia jest dalej aktualna: „W ocenie TK, nie może budzić
wątpliwości także pogląd, że jednym z elementów konstytucyjnej zasady zaufania do państwa
i stanowionego prawa jest norma zakazująca sankcjonowania (tu w znaczeniu przypisywania
negatywnych konsekwencji lub odmowy respektowania konsekwencji pozytywnych) takich
zachowań adresatów przepisów, które są zachowaniami zgodnymi z prawe (nakazanymi lub
przynajmniej dozwolonymi). Jeżeli więc adresat dokonuje czynności prawnych zgodnych z
prawem, zaś ich cel nie jest przez prawo zakazany, to tym samym trudno uznać za
prawidłowe i właściwe takie ich kwalifikowanie, które osiągnięty cel (także podatkowy)
traktuje na równi z celami zakazanymi”.
W związku z powyższym wzywamy Ministra Finansów, aby w tworzeniu prawa kierował się
nie tylko zabezpieczeniem maksymalnych dochodów Skarbu Państwa, ale również
Konstytucją, zasadami należytej staranności przy tworzeniu przepisów prawa oraz skutkami
proponowanych rozwiązań dla ich adresatów.
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