
Marek Goliszewski 

Prezes Zarzqdu 

Business Centre Club 

Plac Ze laznej Bramy 10 

00-136 Warszawa 

Sza nowny Panie Ministrze, 

Business Centre 
Club 

Warszawa, 18 maja 2017 r. 

5z. P. Marian Banas 

5ekretarz 5tanu 

5zef I(rajowej Administracji 5karbow ej 

Ministerstwo Finansow 

ul. Swilltokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

Dzillkujemy za spotkanie w Business Centre Club, 10 maja 2017 r. , oraz dobrq i szczerq 

rozmowll z przedsillb iorcami na temat ich problemow i wyzwan podatkowych. Dzillki 

obecnosci Pana oraz Pana wspolpracownikow przedsillbiorcy w iele sill dowiedzieli mogqc 

zadac Panstwu bezposrednio pytania. Takie narady budujq dobre relacje i atmosferll 

zaufania . 

Business Centre Club, jako organizacja zrzeszajqca przedsillbiorcow, w pelni podziela zda nie 

Pana Ministra, iz wa lka z szarq strefq nalezy do jedn ego z najwazniejszych zadan i wyzwan 

dla wladzy pub licznej. Jest ona takze kluczowa dla przedsillbiorcow pragnqcych dzialac w 

warunkach uczciwej konkurencji. Polska bez szarej st refy to nasz wspolny interes. 

Dla Busin ess Ce ntre Club nie do pominillcia Sq jednoczesnie sygnaly plynqce od 

przedsillbiorcow, ktorzy coraz cZllsciej wskazujq, iz dzialan ia organow kontroli skarbowej 

cZllsto bardzo dotkliw ie uderzajq w przedsillb iorcow, ktorzy bez wlasnej wo li i w iedzy zosta li 

wp lqtani w przestllPczy proceder innych osob, zwiqza ny przede wszystk im z wyludzaniem 

VAT. Dzialania przestllPcow majq bardzo wysublimowany charakter i dotyczq coraz to 

nowych branz gospodarki. Ofiarq przest llPcoW moze pasc kazdy przedsillbiorca, ktory kupil 

dowolny w zasadzie towar - nie oznacza to jed nak w swietle przepisow i orzeczn ictwa, ze 

taki przedsillbiorca ma ponosic negatywne konsekwencje podatkowe dzialan innych 

podmiotow. Stqd tez przedst awilismy na spotkaniu w BCC sygnalizowany przez 

przedsillb iorcow prob lem dzialan organow kontroli skarbowej, w ktorych przedsill biorca 
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b~dijcy nieswiadomij ofiarij przest~pc6w staje s i ~ nast~pn i e ofiarij dzialan fi sku sa. Taka 

sytuacja nie powinna miec miejsca i dlatego z pelnij aprobatij przyjmujemy wypowiedi Pana 

M inistra na temat poszukiwan ia rozwiijzan, kt6re pomogij zreformowanym wladzom 

skarbowym skutecznie wyszukiwac i eliminowac przest~pc6w, a jed noczesnie - rozumiejijc 

rea lia prowadzen ia dziala lnosci gospodarczej - nie niszczyc przed s i ~b i orc6w nie majqcych nic 

wsp6 1n ego ze swiadomym i oszukanczym i praktykam i. 

Ze st rony Business Centre Club - w slad za rozmowij z podczas naszej wsp6 1nej narady -

deklarujemy c h ~c peln ego wsparcia Pana dzialan i inicjatyw na rzecz os i qgni ~c i a powyiszych 

ce l6w, m.in. poprzez: 

• moiliwe wsparcie eksperckie i wsp6lp rac~ w ramach I(rajowej Szkoly Skarbowosci; 

• wymian ~ doswiadczen, dobrych praktyk oraz propozycji dotyczijcych formuly i zasad 

dzialania wobec sprawdzonych podatn ik6w, w tym duiych podatnik6w, b~dijcych 

pod opiekij nowoutworzonego Departamentu Obslugi Kl ient6w oraz Kluczowych 

Podmiot6w Ministerstwa Finans6w. 

Wyraiamy r6wniez pelnij gotowosc do rozmowy na temat rozwiijzan zar6wno legislacyj nych 

jak i dotyczijcych praktyki funkcjonowania sluzb skarbowych i ich re lacji z podatnikam i, kt6re 

pomogij za r6wno orga nom skarbowym w wa lce z przest~pcami podatkowymi, jak r6wn iez 

uczciwym przeds i ~ biorcom w prowadzeniu i rozwijan iu ich dziala lnosci bez obawy 0 dziala nia 

fiskusa wobec nich. 
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