
 
 

 

 
 

13 marca, środa, godz. 11.00 
 

siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, 
Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie 

 

Zapraszamy na briefing prasowy z cyklu 

BCC ostrzega: 

Fiskalny kierunek zmian  w podatkach 

zagrożeniem dla rozwoju gospodarki 
 

z udziałem: 

Maciej Grelowski – przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy 

Andrzej T. Prelicz – doradca podatkowy, ekspert BCC ds. podatków, 

restrukturyzacji przedsiębiorstw i prawa spółek – Kancelaria Prelicz & Szymańska 

Joanna Wierzejska – doradca podatkowy – Kancelaria Domański Zakrzewski 

Palinka 

Artur Cmoch – doradca podatkowy  – Kancelaria GWW 
 

W trakcie spotkania przedstawimy ocenę propozycji zmian w podatkach dochodowych zawartych  

w projekcie Ministerstwa Finansów z 12 lutego 2013 r. Wskażemy także na niektóre negatywne dla 

przedsiębiorców aspekty obowiązującej od 1 stycznia br. ustawy deregulacyjnej oraz projektu MF  

z 1 marca 2013 r. zmian ustawy VAT i Ordynacja podatkowa.   
 

Zdaniem BCC: 
 

� znaczna cześć wprowadzanych  ostatnio i projektowanych zmian ma charakter wyłącznie fiskalny, 

� objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych wspólników spółki komandytowej  

i komandytowo – akcyjnej powoduje praktycznie 100% wzrost wysokości opodatkowania, 

� ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  

(tzw. deregulacja III), miała wspomóc likwidację zatorów płatniczych i ograniczyć obciążenia 

administracyjne, a tymczasem zwiększyła te obciążenia i może istotnie przyczynić się do wzrostu 

zatorów płatniczych, 

� projekt z 1 marca br. zmian ustawy o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej, jako metodę 

zwalczania oszustw w handlu niektórymi towarami, wprowadza koncepcję solidarnej 

odpowiedzialności za niezapłacony VAT przez dostawców – oznacza to iż, nabywca nawet gdy nie 

wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że uczestniczy w transakcji 

oszukańczej – może być zmuszony do zapłacenia VAT zamiast dostawcy – oszusta,  

� zmiany te nie gwarantują wzrostu podatków – wiele firm już rozważa przeniesienie się do innych 

jurysdykcji podatkowych. 
 

W okresie spowolnienia gospodarczego należałoby oczekiwać raczej zmian zmierzających do 

stymulowania rozwoju gospodarki, a nie wzrostu obciążeń podatkowych i kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
 

Prosimy o potwierdzenie udziału: emil.mucinski@bcc.org.pl, tel. 22 582 61 13 


