Warszawa, 9 listopada 2016

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PRZYJĘCIA PRZEZ
RADĘ MINISTRÓW PIERWSZEGO PAKIETU UŁATWIEŃ DLA FIRM

8 listopada 2016 roku Rada Ministrów przyjęła tekst ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Należy tę decyzję zdecydowanie pochwalić,
bowiem może ona stanowić bardzo istotny krok w procesie poprawy jakości otoczenia
regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Spośród zaproponowanych w projekcie zmian, za najbardziej istotne uważamy te, które
przysługują się realizacji klauzuli pewności prawa, wynikającej z art. 2 Konstytucji. Chodzi tu m.in.
o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przedsiębiorcy, którzy nie posiadają indywidualnej
interpretacji przepisów, pod warunkiem stosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej,
objęci są taką samą ochroną prawną jak ci, którzy indywidualną interpretacją dysponują. Ta
regulacja rozwiązuje bardzo poważny problem, poruszany choćby na łamach ostatniego raportu
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dotyczącego kwestii nieuczciwych praktyk stosowanych
przez Ministerstwo Finansów względem przedsiębiorców. Jedną z nich jest właśnie naliczanie
zaległości podatkowych z odsetkami na pięć lat wstecz, wyłącznie na podstawie zmiany
interpretacji przepisów prawa. Ostatni przypadek drobnych punktów gastronomicznych nie
stanowi precedensu - ta praktyka była już stosowana wielokrotnie, w różnych branżach,
doprowadzając niejednokrotnie do bankructw małych firm. W tym kontekście, zaproponowane
zmiany trzeba jak najmocniej poprzeć i mieć nadzieję, że zostaną uchwalone w efekcie
pomyślnego zakończenia procesu legislacyjnego.
Inną, służącą zasadzie pewności prawa, propozycją, jest wprowadzenie "objaśnień podatkowych",
czyli napisanych w prosty i przystępny sposób wyjaśnień przepisów, wydawanych przez ministra
właściwego do spraw finansów. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia drobnego biznesu,
ponieważ polski system prawny - a prawo podatkowe w wyjątkowym stopniu - jest na tyle
skomplikowany i nieprzejrzysty, że ci przedsiębiorcy, których nie stać na zatrudnienie sztabu
prawników, czują się w tym gąszczu regulacji całkowicie zagubieni. Tłumaczenie sensu i znaczenia
przepisów "po ludzku", nie nadużywając języka prawniczego, całkowicie niezrozumiałego dla dużej
części uczestników obrotu gospodarczego, jest oczywiście potrzebne.
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Podobnie pochwalić należałoby m.in. pomysł dotyczący przeprowadzania kontroli, w tym. m.in.
zakazu przeprowadzania ponownych kontroli dotyczących tej samej sprawy, czy możliwość
wspólnego przeprowadzania kontroli przez różne organy (na wniosek lub za zgodą
przedsiębiorcy).
Reasumując, zaproponowany pakiet rozwiązań zdecydowanie przysłuży się swobodzie
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i pozytywnie wpłynie na pozycję małych
i średnich firm. Należy jednak pamiętać, że wciąż wiele spraw pozostaje niezałatwionych - praktyki
organów administracji publicznej bywają bardzo niesprawiedliwe (co wykazane jest w ostatnim
raporcie ZPP), więc należałoby podjąć z nimi walkę. Mamy nadzieję, że wicepremier Mateusz
Morawiecki i rząd Beaty Szydło nie poprzestaną na tym jednym kroku, a przyjęty projekt ustawy
stanowi jedynie wstęp do naprawy polskiego systemu prawnego oraz instytucjonalnego. Pracy do
wykonania jest jeszcze bardzo dużo, jednak podejmowanym w jej ramach działaniom należy
mocno kibicować - jeśli zakończą się sukcesem, być może za kilka lat znajdziemy się w innej,
lepszej rzeczywistości gospodarczej.
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