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wstęp

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków po-
zabiznesowych, do których zalicza się przede wszystkim opłacanie składek na ubezpiecze-
nie społeczne, parabudżetów, a także płacenie podatków . Te ostatnie, jak wynika z badań 
prowadzonych przez niezależne organizacje pozarządowe1, są jednym z największych pro-
blemów przedsiębiorców, i to nie dlatego, że ich wysokość jest negatywnie oceniana przez 
przedsiębiorców, ale dlatego, że polskie prawo podatkowe jest niejasne i skomplikowane . 

Niemal dwa pełne tygodnie w roku albo czterdzieści ośmiogodzinnych dni roboczych 
– tyle według Banku Światowego zajmują przeciętnie polskim przedsiębiorcom same płat-
ności podatków . Pod tym względem Polska zajmuje 121 . miejsce na 183 sklasyfikowane 
kraje z całego świata2 . W Europie wyprzedzają nas nawet Bułgaria i Mołdawia, a gorzej 
mają jedynie przedsiębiorcy w Czechach, którym sprostanie fiskalnej biurokracji zajmu-
je rocznie ponad 500 godzin . W świetle raportu Doing Business 2011, przygotowanego 
przez Bank Światowy, sam obowiązek składania deklaracji VAT zajmuje polskim przed-
siębiorcom średnio 10 godzin każdego miesiąca, a rozliczenie się z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych to kolejne 130 godzin w roku . 

1 Np . Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, www .lewiatan .org .
2 The World Bank, Doing Business 2011, http://www .doingbusiness .org/~/media/fpdkm/doing%20

business/documents/annual-reports/english/db11-fullreport .pdf, 12 .03 .2012 .
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Zawiłość i częste zmiany przepisów, brak jednolitych interpretacji w zakresie stoso-
wania prawa podatkowego ‒ to wszystko sprawia, że podatnik zaczyna się gubić . Jest to 
o tyle istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, że to on za to płaci . Działając w warun-
kach niepewności, przedsiębiorca nie jest skory do podejmowania decyzji długofalowych . 
Podatnik ponosi także koszty odsetek czy kar finansowych w wyniku błędnego stosowania 
prawa podatkowego .

Mimo to w  ostatnich latach próbowano „ulżyć” przedsiębiorcom, wprowadzając 
uproszczenia podatkowe w podatku dochodowym czy też podatku od towarów i usług . 
Pozostaje jednak pytanie, czy są one znane przedsiębiorcom . A jeśli są, to na jaką skalę są 
one przez nich wykorzystywane . 

Konfrontacja skomplikowanych przepisów podatkowych oraz próby upraszczania 
wielu rozwiązań podatkowych była przyczyną przeprowadzenia badania ankietowego 
pt . Przedsiębiorca a polski system podatkowy . W niniejszym artykule przedstawione zostaną 
częściowe wyniki badania odnoszące się do uproszczeń w podatku od towarów i usług . 

Przeprowadzone badanie ankietowe miało charakter anonimowy . Zostali nim ob-
jęci mikro i mali przedsiębiorcy z największych miast Polski . Badanie, przeprowadzone 
w sierpniu 2011 r ., miało charakter wywiadu telefonicznego (100 rozmów) na podstawie 
ankiety przygotowanej przez autora badania .

polski system podatkowy a uproszczenia w podatku  
od towarów i usług

Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, że polski system podatkowy nie jest prosty (rys . 1) . 
Prawie jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorców uznało polskie przepisy podatkowe 
za bardzo skomplikowane, a prawie połowa za skomplikowane . 

Prosty

Optymalny

Skomplikowany

Bardzo skomplikowany

Rysunek 1. Subiektywna ocena systemu podatkowego
Źródło: Opracowanie własne .
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Tylko 9% badanych przedsiębiorców jest zadowolonych z podatków w Polsce i uznaje, 
że funkcjonujący obecnie system jest optymalny . Co interesujące, aż 19% przedsiębiorców 
postrzega go jako prosty . Taki wynik może dziwić, biorąc pod uwagę badania innych 
organizacji czy też wnioski płynące z cytowanego wcześniej raportu Banku Światowego . 
Można jednak w tym przypadku zaryzykować tezę, że takiej odpowiedzi udzielili przedsię-
biorcy, którzy nie są w ogóle zaangażowani w rozliczenia podatkowe, a robi to wyłącznie 
księgowa bądź zewnętrzne biuro księgowe . 

W prawie podatkowym zawarto jednak pewne rozwiązania, które mogą sprawić, że 
przedsiębiorcy łatwiej będzie się płaciło podatki ‒ łatwiej, czyli taniej . Podobnie jak w po-
datku dochodowym, ustawa o podatku od towarów i usług3 (dalej: ustawa o VAT) zawiera 
także wiele uproszczeń podatkowych . 

Z żadnych wymienionych 
wyżej; 64%

Ulga na złe długi 
w VAT; 6 %

Przyspieszony zwrot 
VAT; 6%

Rozliczenie kwartalne 
w podatku VAT; 20%

Rozliczenie kasowe
w VAT; 13%

Rysunek 2.  Uproszczenia podatkowe w podatku od towarów i usług wykorzystywane 
przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne .

Korzystanie z uproszczeń podatkowych jest całkowicie dobrowolne i  jednocześnie 
korzystne w wielu przypadkach . Powoduje bowiem wzrost płynności finansowej czy też 
oszczędności w kwotach płaconego podatku . Pytanie skierowane do ankietowanych do-
tyczyło wykorzystywania przez nich rozliczeń kwartalnych i kasowych w VAT, ulgi na złe 
długi, a także przyspieszonego zwrotu podatku . Po przeanalizowaniu odpowiedzi ankie-
towanych (rys . 2) nasuwa się wniosek, że zainteresowanie podatników uproszczeniami 
w VAT jest raczej nikłe . O ile w podatku dochodowym 40% ankietowanych nie korzystało 
z żadnych przywilejów4, o tyle odsetek dla podatku VAT wyniósł aż 64% . 

3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r . o podatku od towarów i usług, Dz .U . z 2011 r ., nr 177, poz . 1054 ze zm . 
4 Wyniki badania ankietowanego pt . Przedsiębiorca a polski system podatkowy przeprowadzonego 

przez autorkę w ramach badań dla młodych naukowców, sierpień 2011 r .
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Kasowe rozliczenie VAt

Metoda kasowa5, której wybór jest całkowicie fakultatywny, polega na odprowadzeniu 
VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, jednakże nie później niż w ciągu 90 dni 
od dnia wydania towaru lub wykonania zleconej usługi . Także częściowe uregulowanie 
należności przez kontrahenta spowoduje w tym przypadku powstanie obowiązku podat-
kowego ‒ jedynie w odniesieniu do zapłaconej części należności . Ponadto każdy sposób 
uregulowania należności, także w postaci wzajemnych potrąceń (kompensaty) należności, 
powoduje powstanie obowiązku podatkowego . Zasada kasowa ma także zastosowanie do 
podatku naliczonego u podatnika, który wybrał tę metodę . VAT od nabytych zakupów 
odliczyć może dopiero wtedy, gdy uiści całą należność . Podobnie jak w przypadku uprosz-
czeń w  podatkach dochodowych, tak i  tutaj ustawodawca wymaga spełnienia szeregu 
warunków . Warunkiem koniecznym, jaki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać 
z tej metody, jest posiadanie statusu małego podatnika6 . Kolejną cechą metody kasowej 
jest dokonywanie rozliczenia podatku kwartalnie – za pośrednictwem deklaracji VAT-7K . 

Z  pozoru metoda ta wydaje się bardzo korzystna, ponieważ rozwiązuje problemy 
zatorów płatniczych . W uproszczeniu można przyjąć, że VAT wynikający z konkretnej 
transakcji płacony jest przez przedsiębiorcę wtedy, gdy kontrahent ureguluje względem 
sprzedawcy płatność . Sprzedawca nie musi więc angażować własnych środków na zapłatę 
podatku w sytuacji udzielenia dłuższych terminów płatności . Dlaczego więc rozwiązanie 
to nie jest powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców? Badanie wykazało, że 
tylko 13% ankietowanych korzysta z tej metody . Podobne wyniki przedstawia Minister-
stwo Finansów (tab . 1) .

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w konstrukcji tego 
rozwiązania, które niestety nie jest pozbawione wad . Ustawodawca, wprowadzając zasadę 
kasową, powiązał ją nie tylko z podatkiem należnym, lecz także podatkiem naliczonym 
podatnika . Podatnik rozliczający VAT na zasadzie kasowej odliczy VAT naliczony przy 
zakupach dopiero wtedy, gdy sam ureguluje całą należność . Co więcej, wybór metody kaso-
wej u podatnika rodzi konsekwencje w zakresie możliwości odliczenia VAT przez nabywcę 
towarów i usług od takiego podatnika ‒ odbiorca faktury odlicza VAT nie w momencie 
otrzymania faktury, ale wtedy, gdy ureguluje należność względem sprzedawcy . To znów 
powoduje, że mało który przedsiębiorca jest skory do współpracy z małym podatnikiem 

5 Art . 21 ust . 1 ustawy o VAT .
6 Za małego podatnika ustawa VAT uznaje podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą 

podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1,2 mln euro . Natomiast w przypadku podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo ma-
klerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą 
świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) ‒ jeżeli kwota prowizji lub innych 
postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (por . art . 2 
pkt 25 ustawy o VAT) .
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rozliczającym VAT na tej zasadzie . To wszystko sprawia, że metoda ta jest opłacalna tylko 
w przypadku takich przedsiębiorców, którzy mają mały udział kosztów w sprzedaży (np . 
przedsiębiorstwa świadczące usługi niematerialne), a  ich kontrahentom nie zależy na 
szybkim odzyskaniu podatku, co jest mało prawdopodobną sytuacją . 

Tabela 1.  Podatnicy korzystający z kasowej metody rozliczeń podatku od towarów i usług
Rok Liczba przedsiębiorców
2005 6690
2006 6696
2007 7313
2008 7712
2009 8721
2010 9202

Źródło: Ministerstwo Finansów ‒ dane za lata 2005‒2009 zostały opracowane na podstawie informacji 
z izb skarbowych, a dane za 2010 r . ‒ na podstawie hurtowni danych SPR/VAT, według stanu na dzień 
15 kwietnia 2011 r . 

Kwartalne rozliczenie VAt

Zasadą jest, że VAT rozliczany jest miesięcznie . Istnieje jednak możliwość jego kwar-
talnego rozliczania7 . Od 1 stycznia 2009 r . możliwość taką mają wszyscy podatnicy, lecz 
sposób rozliczania podatku uzależniony jest od tego, czy podmiot stosujący rozliczanie 
kwartalne jest małym podatnikiem, czy też nie8 . 

Istota tej metody polega na tym, że zamiast miesięcznie rozliczenie zobowiązania 
podatkowego VAT dokonywane jest raz na kwartał . Zarówno deklaracja VAT, jak i zobo-
wiązanie podatkowe płacone jest do 25 . dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym 
kwartale . Metoda ta jest wiążąca przez cztery kolejne kwartały . 

Kwartalne rozliczanie VAT może być korzystne dla tych podatników, którzy wykazują 
nadwyżkę VAT należnego nad naliczonym . Przesuną oni bowiem termin zapłaty podat-
ku . Odsunięcie w czasie płatności podatku oznacza dla przedsiębiorcy wzrost płynności 
i zmniejszenie kosztów podatkowych wynikających z „zamrożenia” gotówki na rachunku 
urzędu skarbowego . Jeżeli natomiast podatnik wykazuje nadwyżkę VAT naliczonego nad 
należnym do zwrotu, rozliczenie kwartalne nie jest dla niego korzystne . Wydłużyłby się 
bowiem termin oczekiwania na zwrot podatku . 

7 Art . 99 ust . 3 ustawy o VAT .
8 Od 1 stycznia 2009 r . każdy podatnik (nie tylko mały podatnik) może składać deklaracje VAT 

za okresy kwartalne (VAT-7D) . Podatnicy są jednak zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek za 
pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, 
wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał (por . art . 103 ustawy o VAT) .
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Jak wynika z badania, rozliczenie kwartalne jest relatywnie popularną formą płatności 
VAT . Co piąty ankietowany przedsiębiorca rozlicza się tym sposobem . To znacznie wię-
cej w porównaniu z metodą kasową, która jest opłacalna tylko w przypadku wybranych 
przedsiębiorców . Podobne dane prezentowane są dla ogółu przedsiębiorców przez resort 
finansów (tab . 2) .

Tabela 2.  Podatnicy korzystający z kwartalnej metody rozliczeń podatku  
od towarów i usług

Rok Liczba przedsiębiorców
2005 57903
2006 69344
2007 86585
2008 104845
2009 131237
2010 156316

Źródło: Ministerstwo Finansów ‒ dane za lata 2005‒2009 zostały opracowane na podstawie hurtowni 
danych SPR/VAT według stanu na dzień 21 października 2011 r . 

ulga na złe długi

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani są 
do odprowadzania w odpowiednim czasie i w odpowiedniej wysokości podatku od sprze-
danych towarów i usług . Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, w momencie 
wystawienia faktury . Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy należność z tytułu sprzedaży 
została uregulowana . Tak więc przedsiębiorca, który dokonał sprzedaży swoich towa-
rów lub usług, a nie otrzymał zapłaty z  tego tytułu, musi mimo to odprowadzić VAT 
od tej transakcji . Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca nie uzyska w ogóle zapłaty 
za sprzedany towar/usługę . W takiej sytuacji warto skorzystać z tzw . ulgi na złe długi, 
która w dużym uproszczeniu polega na odzyskaniu wcześniej zapłaconego VAT-u9 . Nie 
zrekompensuje ona w całości poniesionych strat, ale może choć trochę złagodzić skutki 
niewypłacalności kontrahenta i poprawić płynność przedsiębiorstwa . Dziwi więc fakt, 
że tylko 6% ankietowanych skorzystało w swojej działalności gospodarczej z ulgi na złe 
długi . Podobne wyniki prezentowane są w raporcie stanowiącym podsumowanie bada-
nia ankietowanego przeprowadzonego przez firmę Deloitte10 . W tym przypadku odsetek 
przedsiębiorców korzystających z ulgi wyniósł 8,9% . 

9 Art . 89a i 89b ustawy o VAT . 
10 Polski system podatkowy w opinii podatnika . Raport z badania, listopad 2010, http://www .deloitte .

com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_TaxSur-
weybadanie_2010_PL .pdf, 12 .03 .2012 . 
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Biorąc pod uwagę sytuację polskich przedsiębiorców funkcjonujących dzięki kredytom 
handlowym, a także obecną sytuację gospodarczą, odsetek ten powinien być znacznie wyż-
szy . Dlaczego jest więc tak niski? Po pierwsze, przedsiębiorcy mogą być nieświadomi, że 
takie rozwiązanie podatkowe w ustawie o VAT w ogóle istnieje . Po drugie, za niską popu-
larność tego rozwiązania odpowiadać mogą dość restrykcyjne warunki, jakie należy spełnić, 
aby z ulgi skorzystać . Nie do wszystkich bowiem należności można ją zastosować . Korekta 
podatku będzie dotyczyć kwoty wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne lub 
której nieściągalność została uprawdopodobniona . Wyjaśnić tu należy, że nieściągalność 
wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy nie jest ona regulowana przez 180 dni 
od upływu terminu jej płatności . Oznacza to, iż podatek VAT będzie można odzyskać 
dopiero po upływie 180 dni od terminu płatności . W ustawie o VAT wymienione są także 
inne warunki . Przykładowo, z ulgi na złe długi można skorzystać tylko wtedy, gdy dostawa 
towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika, który zarówno w momen-
cie dostawy, jak i na dzień dokonywania korekty jest zarejestrowany jako czynny podatnik 
VAT . Kolejnym warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi jest posiadanie potwierdzenia 
o zawiadomieniu dłużnika o tym zamiarze . W tym miejscu mogą pojawić się pewne trud-
ności, gdyż dłużnik nie będzie witał listonosza z otwartymi rękami . Skorzystanie z ulgi przez 
przedsiębiorcę rodzi bowiem pewne konsekwencje po stronie dłużnika . Jeżeli nie ureguluje 
on należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zobowiązany jest 
do dokonania korekty deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia podatku z tytułu 
faktur zakupowych . Korekta ta będzie polegać na pomniejszeniu podatku naliczonego 
lub w przypadku jego braku, do powiększenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
wynikającą z nieuregulowanych faktur . Oba wyjścia oznaczają dla niego koszt . Tak więc, 
aby nie płacić podatku, dłużnik może celowo uchylać się od odbioru zawiadomienia . Nie 
uchroni go to jednak od konieczności dokonania korekty11 . 

przyspieszony zwrot VAt

Podczas rozliczania podatku od towarów i usług często zdarza się, że kwota podatku 
naliczonego przekracza wartość podatku należnego . W takiej sytuacji podatnik ma pra-
wo do otrzymania kwoty różnicy . Przepisy prawa podatkowego przewidują dwie formy 
ewentualnego zwrotu:
•	 podatnik	może	obniżyć	o wartość	nadpłaty	kwotę	podatku	należnego	w następnym	

okresie rozliczeniowym lub 
•	 podatnik	może	zwrócić	się	do	organu	podatkowego	o zwrot	pieniędzy	na	rachunek	bankowy.	

11 Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, uznaje się je za doręczone . Również fakt niezastania adre-
sata przez listonosza nie stanowi przeszkody do skorzystaniu z ulgi na złe długi . Może ją jedynie odwlec 
w czasie o 14 dni, bowiem tyle czeka pismo na adresata w placówce poczty . Po upływie tego terminu 
pismo uznaje się za doręczone (por . art . 144‒154c ustawy Ordynacja podatkowa) .
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W zależności od wybranej przez podatnika formy rozliczenia nadpłaty urząd skarbowy 
jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki w ściśle ustalonych terminach . Przysługujący po-
datnikowi zwrot różnicy podatku należnego następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 
rozliczenia w urzędzie skarbowym . Podatnik powinien wiedzieć, że w sytuacji, gdy istnieją 
wątpliwości dotyczące zasadności zwrotu podatku, naczelnik urzędu skarbowego może 
przedłużyć wyżej wymieniony termin . Jednakże w sytuacji, gdy podatnik nie wykonał 
w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju, przysługuje 
mu, na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku 
naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia . 

Termin 60 dni czy też 180 dni to stanowczo za długi okres . Czas oczekiwania na zwrot 
nadwyżki podatku VAT jest okresem, w którym środki przedsiębiorstwa są zamrożone 
i nie przynoszą mu żadnych korzyści finansowych . Innymi słowy jest to kredyt dla fiskusa . 
Dlatego zasadne byłoby skrócenie tego terminu . Projekt założeń ustawy deregulacyjnej, 
przygotowany w 2011 r . przez Ministerstwo Gospodarki, przewidywał skrócenie terminu 
zwrotu nadpłaconego podatku VAT do 30 dni . Propozycje znalazły się w dokumencie 
Więcej przedsiębiorczości – mniej papierowych obowiązków12 . Niestety za pomysłem resortu 
gospodarki nie poszły żadne konkretne propozycje zmian w ustawie o VAT . Uwolnienie 
środków zamrożonych na koncie fiskusa w  dwukrotnie krótszym czasie poprawiłoby 
z pewnością płynność przedsiębiorstw . Dzięki temu przedsiębiorcy rzadziej musieliby 
sięgać po finansowanie działalności, np . kredytem obrotowym . 

Pamiętać jednak trzeba, że w obecnych przepisach ustawy o VAT przedsiębiorca ma 
możliwość szybszego uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego . Przykładowo, na 
wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest zobowiązany 
do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w znacznie krótszym terminie 
‒ do 25 dni, licząc od daty złożenia rozliczenia podatkowego . Przyjęcie tak krótkiego 
terminu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku VAT uzależnione jest od uregulowania 
należności dotyczących podatku wykazanego w deklaracji . 

Czy przedsiębiorcy korzystają z  możliwości skrócenia terminu zwrotu nadpłaty? 
W świetle badań przeprowadzonych przez autorkę odsetek takich przedsiębiorców wynosi 
6% . Mogłoby się wydawać, że taki wynik nie jest zadawalający . Trzeba jednak pamiętać, że 
nie każdego podatnika przepis będzie dotyczył . Będzie on miał zastosowanie tylko wtedy, 
gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ma charakter permanentny, a będzie tak 
wtedy, gdy przedsiębiorca wykonuje czynności opodatkowane stawką obniżoną, a kupuje 
towary i materiały do wykonywania tych czynności opodatkowane stawką podstawową . 
Są to głównie przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności jest eksport czy też 
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów .

12 http://www .mg .gov .pl/files/upload/12695/Wiecej%20przedsiebiorczosci%20-%20mniej%20pa-
pierowych%20obowi1zkow_info_24 .02 .11 .pdf, 12 .03 .2012 . 
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podsumowanie

Polski system niestety jest skomplikowany i niejasny, a polscy przedsiębiorcy zauwa-
żają jego wady . Co więcej, uważają, że fakt ten stanowi barierę w rozwoju ich działalności . 
Poświęcanie czasu na wypełnianie deklaracji, skomplikowane wyliczanie podatku i do 
tego ryzyko popełnienia błędu sprawiają, że przedsiębiorca musi generować dodatkowy 
czas na sprostanie tym obowiązkom, zamiast skupić się na głównej działalności firmy . 

Według przedsiębiorców, główną przyczyną niejasności polskich przepisów podatko-
wych są ich częste zmiany . Przedsiębiorca w wielu przypadkach nie ma czasu przyzwyczaić 
się do określonej normy prawa, ponieważ za chwilę przepis może zostać zmieniony . Częste 
zmiany w prawie podatkowym powodują, że przepisy te nie są proste . Wielokrotnie jest 
tak, że odpowiedzi w zakresie wyjaśnienia sytuacji prawno-podatkowej określonego stanu 
faktycznego przedsiębiorca musi szukać w wielu aktach prawnych . Dotyczy to w szcze-
gólności przepisów o podatku od towarów i usług, którego zasady są zawarte w ustawie, 
rozporządzeniach, a także w dyrektywie . 

Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród mikro i małych firm pozwala posta-
wić więc jeden wniosek – aby firmy w Polsce mogły się rozwijać lepiej i szybciej, a także aby 
nie były narażone na dodatkowe koszty podatkowe, powinna nastąpić weryfikacja podsta-
wowych zasad podatkowych zawartych w szczególności w ustawie o podatku od towarów 
i usług . Zawiłość, brak zrozumienia przepisów, a także restrykcyjne warunki korzystania 
z wielu rozwiązań podatkowych korzystnych dla podatników sprawiają, że podatnicy nie 
chcą ich wykorzystywać, bo w konfrontacji z kosztami, jakie musieliby ponieść w związku 
z ich wykorzystaniem, stają się one mało opłacalne . Częste zmiany ustaw podatkowych 
powodują, że wielokrotnie podatnicy nie mają nawet świadomości, że w ustawach podat-
kowych istnieją korzystne dla nich instrumenty podatkowe, które mogłyby wpłynąć na 
poprawę przepływów pieniężnych czy zmniejszenie kosztów podatkowych . Dlatego dopóki 
przepisy podatkowe będą miały taką postać jak obecnie, dopóty wyniki takich badań, jak 
opisane w tym artykule, nie będą się zmieniać – aż 64% ankietowanych przedsiębiorców 
nie korzysta z żadnych uproszczeń w podatku od towarów i usług .
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