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JACEK PASTUSZKA

Podatek od wartości dodanej obowiązują-
cy w krajach Unii Europejskiej jest szeroko 
krytykowany z powodu skomplikowanego 
sposobu jego naliczania, fakturowania, od-
liczania, odprowadzania do krajowych in-
stytucji podatkowych i Unii. Przez wzrost 

cen towarów spowodowany podwyższe-
niem stawek podatkowych, jak również 
powszechnym posługiwaniem się faktu-
rami nieodzwierciedlającymi rzeczywi-
stych zdarzeń gospodarczych, występują  
zakłócenia w rozliczaniu VAT skutkują-
ce ograniczeniem konsumpcji, spadkiem 
zyskowności przedsiębiorstw i dochodów 
budżetowych1. Bezterminowe odroczenie 

W kontekście europejskiej fiskalnej harmonizacji systemów podatkowych 
niezbędne jest takie kształtowanie prawa podatkowego w poszczególnych 
państwach członkowskich, aby zachęcało do inwestowania, innowacji, two-
rzenia nowych miejsc pracy, pozytywnie wpływało na konkurencję oraz 
było wydajne w zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu wpływów bu-
dżetowych. System podatkowy powinien być przy tym przyjazny podatni-
kowi, prosty i tani w naliczaniu, odprowadzaniu i poborze z punktu widze-
nia administracyjnego. Takie cechy powinien mieć też podatek od wartości 
dodanej (VAT). Niestety, z punktu widzenia kosztów jego obsługi, poboru  
i  administrowania VAT nie spełnia tych kryteriów, zaś szczegółowa jego 
analiza upoważnia do stwierdzenia, że powinien on być niezwłocznie zastą-
piony podatkiem od sprzedaży, na wzór rozwiązań amerykańskich.
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możliwości aktywowania systemu doce-
lowego zakładającego opodatkowanie do-
staw wewnątrz Wspólnoty w państwie 
zbywcy powoduje, że w transakcjach we-
wnątrzwspólnotowych nadal funkcjo-
nuje zerowa stawka VAT. Konsekwencją  
takiego rozwiązania są wyłudzenia nie-
należnych zwrotów podatku dla fikcyj-
nych transakcji, jak również możliwość 
wprowadzania na rynek towarów w ce-
nach dumpingowych2. Obecny VAT nie 
spełnia elementarnych kryteriów propa-
gowania skutecznej polityki makroekono-
micznej, zapewniającej długookresową  
stabilność gospodarczą poszczególnych 
krajów członkowskich. Nie są też re-
spektowane normy przejrzystości i jaw-
ności stanowionego prawa materialnego. 
Uniwersalizm tych zasad powinien być 
odniesiony przede wszystkim do działań 
władz monetarnych i fiskalnych, czego 
wyrazem może być opracowanie przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) „Kodeksu dobrych praktyk w za-
kresie przejrzystości polityki monetar-
nej i finansowej”3 oraz „Kodeksu dobrych 
praktyk w zakresie przejrzystości polity-
ki fiskalnej”4.Termin ‘przejrzystość’ opi-
sany w tych kodeksach jest rozumiany 
jako proces, w którym informacja o ist-
niejących warunkach, podejmowanych 
działaniach i decyzjach staje się bardziej 

dostępna, widoczna i łatwa do zrozumie-
nia przez podmioty gospodarcze. W de-
finicji przejrzystości fiskalnej podkreśla 
się także znaczenie jakości informacji do-
starczanych przez władze fiskalne opinii 
publicznej, które powinny być aktualne, 
spójne i wiarygodne. Z kolei zasada jaw-
ności wskazuje na konieczność publikowa-
nia przepisów prawa materialnego w zbio-
rach obejmujących teksty jednolite (po 
zmianach) – co jest rzadkim zjawiskiem 
w krajowym i unijnym stanie prawnym 
materialnego prawa podatkowego w za-
kresie VAT. 

W konsekwencji podatek VAT rozliczany 
w UE nie odpowiada elementarnym wy-
maganiom spójności systemu, a jego ułom-
ność skutkuje wielomiliardowymi stratami 
budżetowymi dla poszczególnych państw 
członkowskich. Równomiernie i cyklicz-
nie zwiększający się poziom i skala prze-
stępczych działań skutkujących nad-
użyciami fiskalnymi może spowodować 
w perspektywie krótkookresowej, a już 
na pewno długookresowej, całkowite za-
chwianie równowagi systemowej VAT. 
Biorąc bowiem pod uwagę skalę proce-
deru wprowadzania do obiegu prawne-
go faktur nieodzwierciedlających rzeczy-
wistych zdarzeń gospodarczych, wystę-
pującego w Polsce w ostatnich latach, jak 
również tendencję wzrostową patologii, 

 

-
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sięgającą z roku na rok aż 160%, upoważ-
nia do stwierdzenia, że każdy kolejny rok 
utrzymywania w UE systemu VAT przy-
bliża do krytycznego załamania się finan-
sów publicznych państw członkowskich. 
Szacowane w Polsce straty w VAT, sięga-
jące w skali roku nawet 40 mld zł, przy 
dochodach budżetowych z VAT wyno-
szących średnio 120 mld  zł, powodują, 
że utracone korzyści, przy wciąż rosną-
cych kosztach poboru, stanowią ponad 
30% wpływów. Odnosząc to zjawisko do 
pozostałych państw członkowskich Unii, 
można z pełną odpowiedzialnością wysnuć 
wniosek, że podatek VAT może być w nie-
dalekiej przyszłości powodem fiskalne-
go załamania się procesów integrujących 
Europę5. Na uwagę zasługuje również to, 
że preferowane przez UE kierunki zmian 
w VAT nie odzwierciedlają faktycznych 
potrzeb i oczekiwanych reform. Zmiany 
nakierowane są przede wszystkim na po-
prawę współpracy instytucjonalnej i zasad 
rozliczania VAT, a nie na wyeliminowa-
nie stwierdzonego dysonansu przez cho-
ciażby aktywowanie systemu docelowego, 
w którym obowiązek rozliczania VAT po-
wstawałby w państwie pochodzenia towa-
ru lub usługi, a nie –jak obecnie – w pań-
stwie finalnej konsumpcji6.

Przy ocenie rzetelności funkcjonowa-
nia systemu podatkowego VAT w Unii 
Europejskiej w kontekście jego admini-
strowania, jasności i przejrzystości stoso-
wanych procedur, transparentności rozli-
czeń i ich wpływu na koszty poboru, nie 
sposób wyrazić wiążącą opinię bez próby 
porównania VAT z innym systemem po-
datkowym. Dlatego też w niniejszej pu-
blikacji dokonano analizy dwóch syste-
mów podatkowych, to jest VAT i podatku  
od sprzedaży, który obecnie występuje 
w Stanach Zjednoczonych. Porównano 
mechanizmy funkcjonowania oraz rozli-
czania VAT i podatku od sprzedaży, wie-
dząc o tym, że oba podatki są co do zasa-
dy niekumulacyjne i opodatkowana jest 
konsumpcja. 

Ocenę przeprowadzono biorąc pod 
uwagę następujące kryteria:

-
ków, to jest: pewność, dogodność, ta-
niość, unikanie fiskalizmu oraz równo-
mierność i ochrona źródeł podatkowych;

kontroli skarbowych, w tym krajowych 
i symultanicznych;

 -
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Każdy z analizowanych aspektów zo-
stał oceniony w skali od 1 do 3 punktów 
według następującego klucza:
*** Wysoki stopień spełnienia danego 
kryterium. Pozytywne argumenty prze-
ważają nad negatywnymi. Z punktu wi-
dzenia kosztów obsługi systemu wystę-
puje niski poziom nakładów.
** Są ważne zarówno pozytywne, jak i ne-
gatywne argumenty. Ich wpływ jest zrów-
noważony, stąd kryterium jest spełnione 
tylko częściowo. Występuje umiarkowa-
ny poziom kosztów administrowania i ob-
sługi systemu.
* Negatywne argumenty przeważają nad 
pozytywnymi. Podatek nie spełnia w dużej 
mierze danego kryteriuxm. Występuje 
prawdopodobieństwo wysokich kosztów 
obsługi systemu podatkowego i wysokie-
go poziomu nadużyć fiskalnych.

Analizując powyższe informacje, nale-
ży zwrócić uwagę, że tylko w stosunku 
do jednego kryterium, to jest równości 
i sprawiedliwości opodatkowania, zalety 
VAT w stosunku do podatku od sprze-
daży są widoczne. Obciążenia podatko-
we VAT są rozłożone równomiernie na 
społeczeństwo jako powszechne źródło 
opodatkowania konsumpcji. Natomiast 
podatek od sprzedaży, jako podatek na-
kładany w niektórych stanach, może ne-
gatywnie wpływać na poczucie sprawie-
dliwości społecznej. 

W stosunku do pozostałych kryteriów 
VAT w kontekście kosztów jego obsługi 
i administrowania ma więcej wad niż zalet. 
Został on oceniony w sposób następujący:

Zasady pewności, dogodności oraz fi-
skalizmu i ochrony źródeł podatkowych 
wskazują na zrównoważony poziom wad 
i zalet funkcjonowania VAT, stąd w tym 

zakresie należy go ocenić umiarkowa-
nie. Natomiast w podatku od sprzeda-
ży pozytywne argumenty wynikające 
z analizowanych kryteriów przeważają 
nad negatywnymi, gdyż zarówno ściągal-
ność podatku, jak i zasady jego płacenia 
do organów skarbowych są dla podatni-
ków bardziej przystępne. Również staw-
ki podatkowe obciążające ostatnie ogni-
wo obrotu są zdecydowanie niższe od 
stawek VAT, co pozwala na dodatkową 
kumulację dochodu z przeznaczeniem 
na konsumpcję i inwestycje. Te pozy-
tywne aspekty wpływają także na niższy  
poziom generowanych przez podatek od 
sprzedaży kosztów administracyjnych 
oraz operacyjnych w przedsiębiorstwach.
Zasady taniości, poziomu złożoności 
podejmowanych kontroli oraz zakresu 
działalności instytucjonalnej generują 
koszty obsługi systemu VAT w sposób 
nieporównywalnie wyższy niż podatku 
od sprzedaży. Złożoność VAT określona 
w ustawach, rozporządzeniach i dyrek-
tywach oraz konieczność angażowania  
w procesie obsługi systemu wielu in-
stytucji i wydzielonych organów nad-
zorujących i kontrolujących wpływa 
niekorzystnie na sposób procedowania  
w ramach postępowań kontrolnych pro-
wadzonych na terenie kraju i w ramach 
podejmowanych kontroli symultanicz-
nych. Dlatego też koszty obsługi syste-
mu VAT są wyższe niż przy podatku 
od sprzedaży. 
Porównanie VAT i podatku od sprzeda-

ży według wymienionych kryteriów, sta-
nowiących jednocześnie trzon teoretycz-
nych podstaw funkcjonowania podatku 
i systemów podatkowych, nie pozostawia 
złudzeń. VAT jest systemem, który w swej 
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konstrukcji generuje potrzebę nadmier-
nego inwestowania dochodów państwa 
w jego obsługę. Tylko w jednej z siedmiu 
badanych płaszczyzn, związanej z równo-
ścią i sprawiedliwością społeczną, VAT 
przewyższa w ocenie podatek od sprze-
daży. W pozostałym zakresie został scha-
rakteryzowany na zdecydowanie niższym 
poziomie merytorycznej oceny.

Z punktu widzenia systemowego należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, że wpro-
wadzone w Polsce w 2013 r. zmiany w usta-
wie o VAT7 spowodowały, że na faktu-
rach dokumentujących transakcje nie-
których grup towarowych dokonywane 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi 
podatek VAT nie występuje. Jest on od-
prowadzany dopiero przez tę firmę, która 
sprzedaje towar docelowemu odbiorcy, 
to jest konsumentowi. W tym wypadku 
mamy do czynienia z odwrotnym obcią-
żeniem, zwanym potocznie reverse chargé. 
Z początkiem 2013 r. taką formą opo-
datkowania objęte były wyłącznie wyro-
by złomowe, natomiast od października 
2013 r. również wyroby stalowe, szeroko 
rozumiane surowce wtórne i odpady. Co 

do ogólnych zasad, dostawca, dokonując 
sprzedaży towarów wymienionych w za-
łączniku nr 11 do ustawy o VAT, wykazuje  
na fakturze jedynie kwotę netto transak-
cji. Obliczenie podatku według właściwej 
stawki od kwoty transakcji, która została 
wykazana na dokumencie sprzedaży przez 
dostawcę, spoczywa na nabywcy. Zatem 
faktura sprzedaży nie zawiera kwoty po-
datku VAT, a jedynie adnotację „odwrot-
ne obciążenie”. Kwota podatku zostanie 
bowiem obliczona przez podatnika – na-
bywcę, który stosując mechanizm reverse 

chargé, ma możliwość potraktowania po-
datku należnego jako kwotę podatku na-
liczonego, jeżeli oczywiście podatnik ten 
wykorzystuje nabyty towar do wykonywa-
nia czynności opodatkowanych8. 

Takie zasady rozliczania VAT dotyczą nie 
tylko podmiotów handlujących złomem 
i stalą na dużą skalę, lecz także tych, u któ-
rych ta działalność ma charakter pobocz-
ny i którzy prowadzą sprzedaż przeważ-
nie na rzecz osób fizycznych, dokumentu-
jąc ją paragonami. W tym wypadku, jeżeli 
sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności go-
spodarczej, dylemat związany z odwrot-
nym obciążeniem nie powstaje – sprzedaż 
jest bowiem opodatkowana na zasadach 
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ogólnych. Sprawa zaczyna się jednak kom-
plikować, gdy nabywcą, osobą fizyczną, jest 
przedsiębiorca będący czynnym lub zwol-
nionym podatnikiem VAT i zażąda wysta-
wienia faktury. W takiej sytuacji sprze-
dawca jest zobowiązany do podjęcia de-
cyzji, czy sprzedaż ma opodatkować po-
datkiem VAT, czy też należy zastosować 
mechanizm odwrotnego obciążenia, do-
kumentując transakcję fakturą bez VAT. 

Z opisanego stanu prawnego wynika, 
że zastosowanie mechanizmu odwrot-
nego obciążenia ma wyeliminować VAT 
z łańcucha dostaw złomu, stali i odpadów 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi 
i forma ta nie powinna rozliczającym takie 
transakcje nastręczać trudności. Jednak 
problemem, jak wskazuje praktyka, może 
okazać się weryfikacja statusu nabywcy. 
To, że kupujący poda sprzedawcy numer 
NIP nie oznacza, że jest on podatnikiem 
w rozumieniu ustawy o VAT. Nawet bo-
wiem posiadanie przez kupującego nu-
meru NIP nie potwierdza, że jest on po-
datnikiem VAT i przedsiębiorcą, a tylko 
sprzedaż na rzecz tych podmiotów może 
być opodatkowana na zasadach odwrot-
nego obciążenia. Obecnie jeszcze wiele 
osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej i tym samym nie-
będących podatnikami VAT numer NIP 
posiada – nie oznacza to jednak, że sprze-
daż na ich rzecz powinna być dokonana 
z zastosowaniem przedstawionego mecha-
nizmu. To sprzedawca wystawiając fak-
turę, powinien się każdorazowo zastano-
wić, czy ma do czynienia z podatnikiem 
VAT czynnym lub zwolnionym i dokład-
nie jego status zweryfikować. Jak tego do-
konać? Przepisy ustawy o VAT nie dają 
na to odpowiedzi. Informacji o statusie 

podatnika VAT udzielają urzędy skarbo-
we, ale absurdem wydaje się każdorazo-
we potwierdzanie statusu podatnika VAT 
przez sprzedawcę. Z drugiej jednak strony, 
błędne wystawienie faktury (z zastosowa-
niem mechanizmu odwrotnego obciąże-
nia, gdy nie było ku temu podstaw) wiąże 
się z wieloma negatywnymi konsekwen-
cjami dla sprzedawcy – od konieczności 
zapłaty należnego VAT, na reperkusjach 
karnych skarbowych kończąc. Zatem roz-
szerzenie katalogu wyrobów stalowych, 
elektronicznych i innych, których sprze-
daż jest rozliczana na zasadach odwrot-
nego obciążenia spowodowało, że dużo 
więcej podmiotów, niż do tej pory, będzie 
musiało się zastanowić czy ten system  
nie powinien być przez nich aktywowany. 
Mechanizm odwrotnego obciążenia może 
mieć bowiem zastosowanie w przypadku 
tych podmiotów, które nawet w szczątko-
wym zakresie zajmują się sprzedażą np.: 
telefonów komórkowych, prętów stalo-
wych, drutów, kształtowników, kątowni-
ków oraz innych wyrobów stalowych i zło-
mowych – czyli hurtowników, detalistów 
i supermarketów budowlanych. Dlatego 
regulacje te z punktu widzenia przedsię-
biorcy należy ocenić negatywnie, gdyż 
wprowadzone mechanizmy odwrotnego 
obciążenia, które dotknęły tak szeroką 
grupę sprzedawców, nie wskazują żadnych 
metod weryfikacji kontrahentów gwaran-
tujących bezpieczeństwo transakcji. Do 
dziś nie funkcjonuje narzędzie, które pre-
cyzyjnie i szybko pozwoliłoby określić sta-
tus kupującego. Wprowadzanie tak istot-
nych zmian bez mechanizmów umożli-
wiających sprawdzenie kontrahenta nie 
jest rozwiązaniem dobrym dla biznesu 
i stawia przedsiębiorstwa w podrzędnej 
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pozycji w stosunku do organów skarbo-
wych. Wnikliwe badanie kontrahentów 
dla rzetelnego wypełniania obowiązków 
skarbowych wiąże się bowiem z dodatko-
wymi kosztami obsługi systemu i często 
zarządzający podmiotami będą musieli re-
zygnować z ponoszenia tych kosztów dla 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu ren-
towności podejmowanych działań gospo-
darczych. Jest to błędne koło, w którym 
czynnik destrukcyjny dotyczy niestety nie-
precyzyjnego i zawiłego stanu prawnego. 

Odnosząc się do celu niniejszej publika-
cji, którym jest uzasadnienie poziomu dys-
funkcyjności podatku VAT i konieczności 
jego zastąpienia podatkiem od sprzedaży, 
należy zwrócić uwagę, że przy rozliczaniu 
transakcji dotyczących stali i złomu na za-
sadach odwrotnego obciążenia, na faktu-
rach dokumentujących transakcje pomię-
dzy podmiotami gospodarczymi podatek 
VAT nie występuje. Jest on odprowadza-
ny dopiero przez tę firmę, która sprzedaje 
towar docelowemu odbiorcy, to jest konsu-
mentowi. W tym miejscu nasuwa się zasad-
nicze pytanie – dlaczego ustawodawca dla 
tych grup towarowych rezygnuje z funda-
mentalnej zasady wielofazowości rozlicza-
nia VAT związanej z określaniem wartości 
dodanej podatku w poszczególnych fazach 
obrotu towarowego? Aby dać odpowiedź 
wiążącą, należy podkreślić, że zarówno 
złom, jak i stal to grupy towarowe, które 
zgodnie ze statystykami przedkładanymi 
zarówno przez Ministerstwo Finansów, 

jak i konsorcja stalowe9, były w bardzo 
dużym zakresie narażone na wyłudzenia 
podatkowe VAT dotyczące wprowadza-
nia do obiegu prawnego „pustych” faktur 
i sprzedaży towarów po cenach dumpin-
gowych. Konkludując, należy stwierdzić,  
że taki stan prawny został zaimplemen-
towany celem wyeliminowania nie-
rzetelnych transakcji nastawionych na  
wyłudzenia fiskalne zarówno w transak-
cjach krajowych, jak i wewnątrzwspól-
notowych. W obu wypadkach w łańcu-
chu dostaw nie występuje faktycznie po-
datek naliczony podlegający odliczeniu, 
a w transakcjach pomiędzy podmiotami 
z różnych państw członkowskich zbyw-
ca nie żąda od administracji skarbowej 
zwrotu podatku zapłaconego we wcze-
śniejszych fazach obrotu. Przy tak sfor-
mułowanej odpowiedzi nasuwa się jesz-
cze jedno spostrzeżenie – że podatek VAT 
rozliczany w formie odwrotnego obcią-
żenia ma bardziej znamiona podatku od 
sprzedaży. Właśnie bowiem przy tym ty-
tule podatkowym transakcje dokonywa-
ne pomiędzy podmiotami gospodarczy-
mi są wolne od opodatkowania, a danina  
należna Skarbowi Państwa jest odpro-
wadzana przez detalistę, gdy towar w ra-
mach zbycia jest przeznaczony do kon-
sumpcji. W związku z tym ideologiczne  
rozważania dotyczące wyższości podat-
ku od sprzedaży nad podatkiem VAT są 
już po części ugruntowane stanem praw-
nym wynikającym z ustawy. Należy 
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również zaznaczyć, że taki sposób roz-
liczania transakcji jest w dużej mierze 
preferowany przez Komisję Europejską 
i Europejski Komitet Ekonomiczno- 
-Społeczny, czemu dano wyraz w opinii 
w sprawie wniosku dotyczącego zmiany 
dyrektywy nr 2006/112/WE w zakresie 
fakultatywnego i tymczasowego stosowa-
nia mechanizmu odwrotnego obciążenia 
w związku z dostawami niektórych to-
warów i usług podatnych na oszustwa10. 
EKES podkreślił, że w pełni popiera wnio-
sek dotyczący dyrektywy wprowadzają-
cej system odwrotnego obciążenia niektó-
rych produktów i usług, ubolewając jed-
nocześnie, że ponownie konieczne staje 
się poszukiwanie niekonwencjonalnych 
rozwiązań problemu oszustwa podatko-
wego i odejście od systemu przejściowego, 
który nadal ułatwia przedsiębiorcom do-
konywanie oszustw wewnątrz Wspólnoty. 
Wnosi jednocześnie o przyjęcie nowego 
systemu VAT (bez skonkretyzowanych 
zaleceń), który ograniczyłby możliwości 
wprowadzania do obiegu prawnego nie-
rzetelnych dokumentów i zmniejszyłby 
obciążenia administracyjne podatników11.

Wysoki poziom generowanych kosztów 
poboru podatku VAT i kosztów jego ad-
ministrowania wpływa niekorzystnie na 

rynek, a w konsekwencji na globalizację fi-
skalną Unii Europejskiej. Z przedstawio-
nego wyżej materiału wyraźnie widać dys-
funkcyjność zasad rozliczania VAT. Można 
wnioskować, że system jest drogi, skom-
plikowany, mało przejrzysty i narażony na 
coraz większą skalę oszustw podatkowych 
bazujących na wykorzystaniu luk w przy-
jętym stanie prawnym12. VAT stał się na 
tyle złożonym instrumentem rozlicze-
niowym, że stanowi źródło znaczących 
kosztów, a także obciążeń i komplikacji 
przede wszystkim dla podatników i admi-
nistracji, piętrząc tym samym przeszkody 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego 
oraz zewnętrznego. Ponadto w strategii 
zmian preferowanych przez UE brakuje  
czytelnych i transparentnych działań zmie-
rzających do diametralnej zmiany zasad roz-
liczania VAT. Dlatego też sukcesem byłaby 
ogólnonarodowa dyskusja zmierzająca do 
zmiany w przyszłości VAT i zastąpienia go 
systemem odpornym na wielomiliardowe 
nadużycia fiskalne, prostym i tanim, który 
mógłby być pozytywnym bodźcem stabil-
nego wzrostu gospodarczego i konsolidacji 
finansów publicznych państw członkow-
skich Unii. Systemem takim mógłby być 
niekumulacyjny podatek od sprzedaży wy-
stępujący w Stanach Zjednoczonych, który 
w porównaniu z podatkiem VAT pod wzglę-
dem formalnoprawnym, instytucjonalnym 
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i kosztochłonnym ma zdecydowanie wię-
cej cech stabilnego, wydajnego i spójnego 
systemu. Podkreślenia także wymaga to, 
że po części – przez aktywowanie zasad 
rozliczania transakcji przy zastosowaniu 
formuły reverse chargé – konstrukcja VAT 
w linii prostej utożsamia się z podatkiem 
od sprzedaży. 

Za résumé niniejszej publikacji można 
uznać, że w dobie priorytetowych działań 
integrujących Europę w sferze fiskalnej 
ewolucyjna zmiana systemu podatkowe-
go w podatku pośrednim jest niezbędna. 
Obecny VAT nie spełnia elementarnych 
wymogów systemu optymalnego i efek-
tywnego, a oczekiwania obywateli i przed-
siębiorców nie są kompatybilne z propono-
wanymi przez Unię Europejską reforma-
mi. Oceniany pod względem teoretycznym 

i pragmatycznym, w dobie rozwiniętych 
technologii informatycznych przyspiesza-
jących obieg dokumentów i wobec zasad 
rozliczania obowiązków podatkowych nie 
zawsze popartych literą prawa, VAT po-
głębia recesję i stagnację fiskalną. Jednym 
z kierunków, a może i jedynym, zmierzają-
cym do wyeliminowania powstałych dys-
funkcji rozliczania w Unii Europejskiej po-
datku pośredniego jest aktywowanie po-
datku od sprzedaży, a taka reforma wy-
maga ogólnonarodowego i ogólnoeuropej-
skiego porozumienia.

dr JACEK PASTUSZKA


