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• Luka podatkowa, w tym i VAT, dzieli się na: 
lukę polityczną, zaniechania ustawodawcy 
w dostosowaniu prawa do zmieniających 
się warunków biznesowych, nieświado-
mych pomyłek podatników (ale bez zna-
mion złej woli), świadomych działań po-
datników mających na celu zmniejszenie 
płaconego podatku wbrew intencji usta-
wodawcy i/lub etyce.

• Administracja skarbowa walczyć może je-
dynie z ostatnim elementem. Może także na 
bieżąco aktualizować przepisy. Niemożliwe 
jest jednak wyeliminowanie luki politycznej 
oraz pomyłek wynikających z niewłaści-
wego zastosowania przepisów, chyba że 
prawo zostanie nadmiernie uproszczone.

• W szczytowych latach 2012–2015 luka VAT 
w Polsce wynosiła ponad 40 mld zł rocznie, 
czyli ok. 25% całości zobowiązań w podatku.

• Do przyczyn fundamentalnych wystąpienia 
luki VAT należy zaliczyć zawirowania po kry-
zysie finansowym z lat 2008–2009, nadmier-
ne skomplikowanie systemu podatkowego 

oraz ucieczkę oszustów z UK czy Niemiec.
• Po wprowadzeniu szeregu zmian, takich 

jak podzielona płatność, odwrotne ob-
ciążenie w licznych sektorach, biała lista 
podatników, Jednolity Plik Kontrolny (JPK), 
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz 
po uruchomieniu Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS), luka znacznie spadła, 
do ok. 20 mld zł rocznie i ok. 14% całości 
zobowiązań.

• Tempo redukcji luki VAT zmaleje, a prze-
stępcy zaczną dostosowywać się do zmie-
niających się realiów, przepisów i możliwo-
ści KAS. Niewątpliwe zalety będzie miało 
uproszczenie systemu podatkowego, który 
jest nadmiernie rozbudowany, na co wska-
zują międzynarodowe rankingi. Godnym 
rozważenia pomysłem, który oszczędzi 
tak przedsiębiorcom, jak i KAS pracy, jest 
wprowadzenie jednolitej stawki VAT, która 
przy poziomie 16–17% będzie neutralna dla 
budżetu, a nawet może oferować lekką 
nadwyżkę wobec obecnego systemu.

Synteza
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Luki podatkowe są problemem w każdej rozwi-
niętej gospodarce posiadającej rozbudowany 
system podatkowy. Luki w niektórych podat-
kach można uniknąć, eliminując wszelkiego 
rodzaju ulgi i preferencje (luka polityczna)  
i opodatkowując wszystkie towary i usługi jed-
nolitą stawką. Mechanizm ten nie zdaje jednak 
egzaminu w przypadku podatków dochodo-
wych, które z natury podatne są na działania 
zawyżające koszty i obniżające przychody.

W ostatnich latach Polska gospodarka cierpiała 
na oszustwach VAT-owskich. Luka w podatku, 
w szczytowym okresie przypadającym na lata 
2012–2015, wynosiła 40 miliardów złotych rocznie, 
czyli ponad 25% całości zobowiązań w podatku. 
W wyniku aktywnych działań nastawionych na 
walkę z wyłudzeniami udało się ją zredukować 
o blisko połowę, do ok. 20 mld zł i niecałych 14% 
zobowiązań.

Istnienie tak znacznej luki podatkowej ma zna-
czące konsekwencje. Po pierwsze, do budżetu 

nie trafiają środki, które powinny się tam znaleźć. 
Spierać się można, czy podatki są optymal-
nie skonstruowane albo, czy ich wysokość jest 
odpowiednia, ale umowa społeczna między 
rządem a obywatelami, której elementem jest 
system podatkowy, obowiązuje. Brak fundu-
szy w budżecie oznacza ograniczoną zdolność 
państwa do wypełniania zadań, takich jak za-
pewnianie ochrony zdrowia, edukacji, obrony 
terytorium oraz zaburza funkcję redystrybucyjną 
(poprzez inwestycje albo programy socjalne). 
Nieporadność państwa w ściganiu oszustw 
wpływa ponadto destrukcyjnie na rynek. Oferta 
oszustów zwykle jest tańsza, a uczciwe przedsię-
biorstwa, by móc konkurować, musiałyby sto-
sować ceny dumpingowe. Te, które zdecydują 
się na taki krok, często wpadają w spiralę za-
dłużenia. Cierpią także morale przedsiębiorców, 
tak obecnie działających, jak i przyszłych, którzy 
dostają jasny sygnał, że uczciwość nie popłaca.

Polska w ostatnich latach znacznie ograniczyła 
problem luki w podatku od towarów i usług. 

Wprowadzenie
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Poziom maksimum, utrzymywany w latach 
2012–2015 i wynoszący około 40 mld zł i 26% 
całkowitych zobowiązań, spadł o połowę, do 
ok. 20 mld zł i niecałych 14%. Przyczyniły się do 
tego liczne zmiany prawne i systemowe, między 
innymi pakiety przewozowy i paliwowy, wprowa-
dzenie JPK i podzielonej płatności czy powstanie 
Krajowej Administracji Skarbowej. Spowodowało 
to, że wiele popularnych mechanizmów wyłu-
dzeń, jakie zaczęli stosować przestępcy, którzy 
przenieśli się do Polski po utracie możliwości 
swobodnego okradania fiskusa niemieckiego 
i brytyjskiego, przestało być możliwymi do za-
stosowania.

W niedalekiej przyszłości, tempo domykania 
luki VAT spadnie. Całkowite jej zlikwidowanie 
jest jednak niemożliwe. Nie da się całkowicie 
wyeliminować pomyłek czysto losowych, czy 
nieświadomych błędów w stosowaniu przepisów, 
wynikających z niewłaściwego ich zrozumienia, 
ale w dobrej wierze. Do realnie osiągalnego 
minimum Polska będzie zbliżała się asymp-
totycznie, co oznacza, że przed jego osiągnię-
ciem wypełnione zostanie minimum praktyczne, 
tj. poziom, przy którym dalsze domykanie luki 
przysporzy więcej szkody, niż pożytku. Oczywi-
ście przepisy prawa, czy algorytmy typujące 
do kontroli muszą być stale aktualizowane, tak, 
by przestępcy nie znaleźli metod ich obejścia,  
w czym potrafią być bardzo kreatywni.

Jak dotąd, na walce z oszustwami VAT, Polska 
zyskała wybitnie. Gdyby problemem się nie 
zajęto, a luka utrzymywałaby się na poziomie 
25% VTTL, budżet straciłby 291 mld zł w dekadzie 
2015–2025, a do samego 2019 r. – ponad 60 mld. 
Ponieważ jednak pieniądze te byłyby reinwesto-
wane w ramach wydatków fiskalnych (np. na 
inwestycje, usługi publiczne czy programy spo-
łeczne), całkowita strata dla gospodarki byłaby 
jeszcze wyższa. Szacunki mówią o utraconym 
PKB na poziomie 450 mld zł za lata 2015–2025,  
w tym 167 mld zł w pierwszej połowie owej de-
kady. Pozytywnego wpływu na konkurencję 
rynkową i morale uczciwych przedsiębiorców, 
tak obecnych, jak i potencjalnych, policzyć 
się nie da.
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Każdą lukę podatkową zdefiniować można  
w taki sam prosty sposób. Jest to mianowicie 
różnica między wpływami z podatków, jakie 
powinny jego tytułem trafić do budżetu a tymi 
faktycznie zaksięgowanymi. Chociaż popularne 
i szeroko obecne w przestrzeni medialnej jest 
skojarzenie tego zjawiska z działalnością typo-
wo przestępczą, to nie przedstawia ono całej 
prawdy. Przestępczość to jedynie składowa luki 
podatkowej, aczkolwiek wysiłki fiskusa podej-
mowane celem jej zmniejszenia koncentrują 
się właśnie na świadomych oszustwach. Szerzej 
jednakże wyróżnić można cztery elementy skła-
dowe luk podatkowych, w tym także i luki VAT:
1. Tzw. luka polityczna, czyli elementy poli-

tyki gospodarczej, do których należą:
• ulgi,
• zwolnienia,
• preferencyjne stawki.
2. Zaniechania administracji centralnej, np. 

wynikające z opóźnienia w dostosowaniu 
prawa podatkowego do zmieniających się 
realiów gospodarczych. 

3. Pomyłki podatników, ale nie mające cha-
rakteru celowego, złośliwego, czyli:

a. całkowicie przypadkowe błędy,
b. niewłaściwe, ale w dobrej wierze, zastoso-

wanie przepisów prawa podatkowego.
4.  Świadome działania podatników:
a. legalne, lecz nieetyczne – co do zasady pra-

wo nie zostaje złamane, ale jest stosowane 
niezgodnie z zamysłem ustawodawcy. Pole-
ga np. na wykorzystywaniu luk w przepisach,

b. nielegalne i nieetyczne – polega na ce-
lowym i świadomym łamaniu prawa, 
poprzez np.:

• ukrywanie przychodów,
• zawyżanie kosztów (np. znany mechanizm 

cen transferowych), 
• uchylanie się od zapłaty podatku.

Luka polityczna jest niemożliwa do usunięcia. 
Konstrukcja systemu podatkowego stanowi 
istotny element polityki gospodarczej. Bezpo-
średnio wpływa na dochody budżetów cen-
tralnego i samorządowych, czym umożliwia 

Definicja luki podatkowej
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funkcjonowanie państwa, pozwalając na finan-
sowanie systemu ochrony zdrowia, edukacji, 
służb mundurowych czy wymiaru sprawiedli-
wości. Dochody podatkowe są także rozdys-
ponowywane w ramach polityki socjalnej oraz 
inwestycyjnej. Wszystkie te obszary stanowią 
kluczowe elementy programu gospodarcze-
go każdej partii politycznej, z którego realizacji 
rządzący są rozliczani w wyborach. Możliwość 
spełnienia obietnic zależy zaś wprost od polityki 
fiskalnej. 

Sam system podatkowy stanowi ponadto ważny 
element otoczenia biznesowego, wpływając tak 
na finanse przedsiębiorców i pracowników, jak 
i na ich obciążenie biurokracją. Polska, niestety, 
nie posiada przyjaznego systemu. W rankingu 
Paying Taxes za 2018 r. plasujemy się na 77. 
miejscu na 189 krajów, a łączny czas poświęcany 
na formalności podatkowe to aż 334 godziny 
rocznie. Najwięcej czasu zajmują podatki od 
konsumpcji, na które polskie firmy poświęcają 
średnio 172 godziny. 

Chociaż polskie podatki są skomplikowane pro-
ceduralnie i biurokratycznie, to należy mieć na 
uwadze, że zbyt drastyczne zmiany w istnieją-
cym systemie ulg i zwolnień mogą poważnie 
zaburzyć równowagę biznesową. W najlepszym 
wypadku powinny być one wprowadzane powoli, 
ostrożnie i poprzedzone realnymi konsultacjami 
społecznymi. Przykładem może być, chociaż-
by Nowy Ład, drastycznie zmieniający zasady 
opodatkowania i oskładkowania mikroprzed-
siębiorstw. Ustawa została przeprocedowana 
w zasadzie bez konsultacji społecznych, bez 

vacatio legis, a obowiązywać zacznie w ciągu 
kilku miesięcy od pierwszego podania projektu 
do wiadomości publicznej. 

Niezależnie od starań fiskusa i przedsiębiorców 
niemożliwe jest też wyeliminowanie nieświa-
domych, niezłośliwych pomyłek podatników. 
Losowe błędy, takie jak wpisanie do deklaracji 
niepoprawnej liczby, zdarzyć mogą się zawsze. 
Ulga lub obniżona stawka może zostać niewła-
ściwie zastosowana w dobrej wierze. Odsetek 
tego typu pomyłek można zmniejszać poprzez 
edukację. Wsparciem jest także Wiążąca In-
formacja Stawkowa, która daje podatnikowi 
wiążącą wykładnię, jaka stawka VAT odnosi się 
do danego towaru. 

Najskuteczniejszym, ale najtrudniejszym do 
wprowadzenia rozwiązaniem będzie oczywiście 
uproszczenie systemu. Im więcej przepisów, tym 
większa szansa, że podatnik się w nich pogubi  
i popełni nieświadomy błąd. Także język prawni-
czy i styl pisania ustaw jest nie w pełni zrozumiały 
dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie dotyczy 
to mniejszych firm, których nie stać na usługi 
kwalifikowanych doradców podatkowych i które 
nie są w stanie zaangażować się w skompliko-
wane schematy optymalizacyjne. 

Widać zatem, że jedyny obszar, w którym działa-
nia fiskusa mogą mieć realny wpływ na zmniej-
szenie luki podatkowej, to walka ze świadomymi 
oszustwami, nieuczciwą optymalizacją, stoso-
waniem przepisów prawa wbrew intencji usta-
wodawcy oraz celowym zaniżaniem podstawy 
opodatkowania.
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Zanim przedstawione zostaną historyczne po-
ziomy luki VAT, przedstawimy sposób liczenia 
luk podatkowych. W przeciwnym wypadku zdzi-
wienie budzić może fakt, że nieznana jest luka 
za 2021 r., czy nawet za 2020 r. 

Istnieją dwa główne typy metodyk obliczania 
luk podatkowych, w tym luki VAT. Pierwsza to 
podejście bottom-up, gdzie analizowane są 
pojedyńcze transakcje oraz indywidualne de-
klaracje. Następnie sumowane są nieścisłości 
w całym zbiorze podatników, co daje szczegó-
łowy obraz sytuacji w gospodarce. Oczywiście 
osobną kwestią są sposoby znajdowania tychże 
nieścisłości. Wykorzystywanie do tego danych 
z deklaracji najpewniej nie zdałoby egzami-
nu, mimo stosowania różnorakich algorytmów  
i technik popularnego ostatnio w MF uczenia 
maszynowego. Oszustwa polegające np. na 
obniżeniu dochodu do opodatkowania mu-
siałyby zostać wykrywane przez urzędników  
w trakcie kontroli skarbowej. Przeanalizowanie 
dokumentacji każdej firmy w Polsce jest zaś 
fizycznie niemożliwe do wykonania. 

Metoda druga, zwana top-down, polega na 
przestudiowaniu rachunków narodowych, pu-
blikowanych przez GUS. Na ich podstawie ob-
licza się teoretyczną bazę podatkową i wylicza 
teoretyczne wpływy tytułem danego podatku. 
Następnie są one porównywane z rzeczywistymi, 
zaksięgowanymi w budżecie, które odnotowy-
wane są w „informacji z rozliczenia” publikowa-
nej przez MF. Chociaż uzyskane w ten sposób 
oszacowanie obarczone jest pewnym błędem, 
to same obliczenia są przede wszystkim możliwe 
do wykonania.

Wszystkie instytucje zajmujące się tematyką luki 
VAT, począwszy od Komisji Europejskiej, stosują 
podejście top-down. Stosowanie tej metody 
wiąże się jednak z koniecznością pozyskania 
rachunków narodowych oraz informacji z roz-
liczenia. Rachunki narodowe publikowane są 
zwykle z opóźnieniem dwuletnim. Informacje 
z rozliczenia w teorii ukazują się w następnym 
roku po roku podatkowym, jednakże np. infor-
macja dot. CIT za rok 2019 nie została jeszcze 
opublikowana (grudzień 2021 r.). Oznacza to, że 

Historyczny poziom luki podatkowej 
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luki podatkowe metodą top-down szacuje się 
z opóźnieniem dwuletnim, tj. w 2021 r. możliwe 
będzie policzenie jej za 2019 r. Podkreślić należy 
także, że Polska w roku 2010 r. zmieniła standardy 
prowadzenia rachunków narodowych z ESA 95 
na ESA 2010, co sprawia, że wartości luki przed  
i po 2010 r. są nieporównywalne. 

W Polsce oszacowania luki VAT podjęło się kilka 
instytucji. Za wzorcową wypada uznać meto-
dykę zaproponowaną przez CASE (Center for 
Social and Economic Research). Wyniki uzyska-
ne przez Centrum wykorzystywane są w oficjal-
nych publikacjach Komisji Europejskiej1. Oprócz 
CASE, lukę VAT szacowało także Ministerstwo 
Finansów. Za oficjalną linię MF należy uznać 
opracowanie Tomasza Mazura i zespołu2, które 
analizuje lata 2004–2017. Eksperci ministerstwa 
osiągnęli wyniki zbliżone do CASE, aczkolwiek 
polemizują z niektórymi elementami metodyki. 
Warto odnotować także „working paper” (pracę 
roboczą) MF autorstwa Karoliny Konopczak3, 
która, w odróżnieniu od wyżej cytowanych opra-
cowań, bada trajektorię zmian luki VAT przy po-
mocy narzędzi ekonometrycznych, począwszy 
od pierwszego kwartału 1999 r. Podejście takie 
wiąże się z opóźnieniem rzędu jednego, dwóch 
kwartałów, a nie dwóch lat, jak ma to miejsce 
w przypadku metodyki standardowej. Możliwe 
jest także prognozowanie przyszłych warto-
ści luki. Oprócz ww. lukę VAT liczyło także PwC4 
przy wykorzystaniu standardowego podejścia 
top-down. Reformy przyczyniające się do jej 

1 Ostatnia publikacja autorstwa CASE z danymi za 2019 r.: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system
 /files/2021-12/VAT%20gap%20-%20report%202021.pdf.
2 https://www.gov.pl/web/finanse/no-3-2019.
3 https://www.gov.pl/attachment/df649d3e-5a1a-45b3-90df-6b5435c7c3cb.
4 https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2014/luka-podatkowa-w-vat-jak-to-zwalczac.html.
5 https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-LUKA-VAT.pdf.
6 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Luka-VAT-wersja-elektroniczna.pdf.
7 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/28.09.2021-Raport-ZPP_Ograniczenie-luki-VAT-a-rowne-
 warunki-konkurencji.pdf.

zmniejszenia w latach 2016–2017 opisał Polski 
Instytut Ekonomiczny5. Niedawno, swoje opraco-
wania o VAT opublikowało ZPP, które w jednym 
z nich opisuje poziom luki i sposoby walki z nią6,  
a w drugim wpływ luki na konkurencyjność 
gospodarki7. Metodyka szacowania luki pro-
ponowana przez Związek Przedsiębiorców  
i Pracodawców polega na ekonometrycz-
nym powiązaniu sumy należności z VAT (VTTL, 
rzeczywiste wpływy z VAT powiększone o lukę  
w podatku) z wartością dodaną i spożyciem  
w gospodarce. Na tej podstawie uzyskana zo-
stała prognoza poziomu luki za 2019 r. i 2020 r. 

Polska zdała sobie sprawę z powiększającej się 
luki VAT mniej więcej w 2011 r. Wtedy wprowadzo-
no pierwszą reformę mającą na celu poprawę 
ściągalności podatku, tj. odwrotne obciążenie. 
Obejmowało ono jednakże nieliczne sektory,  
a sama chęć do walki z oszustwami była zni-
koma, o czym najlepiej świadczy wzrost luki 
VAT do około 40 mld zł, tj. ok. 25% VTTL, któ-
ry utrzymywał się w latach 2012–2015. Po 
zmianie władzy, nowe kierownictwo Mini-
sterstwa Finansów zainteresowało się pro-
blemem luki VAT i rozpoczęło aktywną walkę  
z oszustwami. Wprowadzony został szereg zmian 
prawnych, które opisane są w dalszej części 
tekstu. Powstała także Krajowa Administracja 
Skarbowa, która połączyła w jedną instytucję 
administrację podatkową Służbę Celną oraz 
kontrolę skarbową. 
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Wykres 1. Luki VAT w EU w latach 2006, 2009 i 2013 (mln euro). Wartości za 2013 r. nieporówny-
walne z poprzednimi z uwagi na zmianę metodyki rachunków narodowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów KE

Procentowo, w 2013 r. Polska luka VAT wynio-
sła 26,7% VTTL (całkowitych należności podat-
kowych), co dało nam 7. miejsce w Unii. Nie-
chlubnymi liderami byli Rumuni, z wynikiem 
41%. Często wymieniane jako kraj z dużą luką 
VAT, Niemcy, miały ją na poziomie zaledwie 
11,2%. Wrażenie rozmiarów luki wynika w tym 
przypadku z siły gospodarki i wysokiej wartości 
dodanej tworzonej za Odrą. Nominalnie, w 2013 
r. Polska luka wyniosła 10 131 mln euro. Liderem 
były Włochy, z luką przekraczającą 47,5 mld 
euro. Polski nie można zatem uznać za lidera 
przestępstw VAT-owych w Unii. Krajowa luka 
nie jest największa ani w ujęciu nominalnym, 
ani procentowym. Faktem jest jednak, że w obu 
zestawieniach Polska plasowała się w czołówce.
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Wykres 2 wskazuje, że od 2012 r. polska luka VAT 
utrzymywała się mniej więcej na stałym pozio-
mie 40 mld zł rocznie. Na lata 2012–2015 przypa-
da szczyt jej wielkości. Wynosiła ona wówczas 
24–26% VTTL i 2,3–2,5% PKB. Brak dalszego wzro-

stu i utrzymanie się stałego poziomu oznacza, 
że osiągnięte zostało maksimum, tj. oszuści nie 
mieli już przestrzeni do zwiększenia wolumenu 
nieuczciwych praktyk.

Wykres 2. Luka VAT w Polsce (mld zł), 2004–2015, wartości przed i po 2010 r. nieporównywalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/finanse/no-3-2019
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Przyczyny i straty 

Polska nie stała się eldorado dla oszustów na 
początku III RP. Nawet wstąpienie do Unii nie 
oznaczało natychmiastowego wzrostu prze-
stępstw VAT-owskich, choć, trzeba przyznać, że 
niektóre mechanizmy zastosować można było 
tylko z powodu obowiązujących zasad handlu 
wewnątrzwspólnotowego. Rozkwit procederu 
nie nastąpił jednak od razu. Tuż po wstąpieniu 
do UE, luka VAT spadała i dopiero kryzys finan-
sowy z 2008 r. i jego następstwa spowodowały 
gwałtowny jej wzrost (Rysunki 2 i 3). Na lukę VAT 
w 2013 r. tj. zanim Polska zaczęła intensywnie  
z nią walczyć, składało się:

• wykorzystanie mechanizmów wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów do przestępstw 
typu „znikający handlarz”, gdzie jedna lub 
więcej firm w łańcuszku nabywców jest słu-
pem. G. Poniatowski i inni8 szacują, że w 2013 
r. odpowiadały one za 11% luki;

• korzystanie z nieuprawnionych faktur, co 
składało się na 32% luki;

8 https://case-research.eu/sites/default/files/publications/Zeszyt_mBank-CASE_nr_142.pdf.

• handel towarami akcyzowymi (6%);
• szara strefa, np. przychody nierejestrowane 

(ok. 40%);
• pomyłki (7%), zwolnienie podmiotowe dla 

mikroprzedsiębiorców (3%).

Pośredniej przyczyny wzrostu luki VAT można 
upatrywać także w zawirowaniach pokryzy-
sowych, tak polskich, jak i zagranicznych oraz 
walce z wyłudzeniami na terenie Wielkiej Bry-
tanii i Niemiec, co spowodowało przeniesienie 
działalności przestępczej do Polski.

Poza mechanizmami transgranicznymi, czy ka-
ruzelami, wiele oszustw było możliwych z powo-
du skomplikowania systemu podatkowego. Ma-
tryca stawek VAT zawierała liczne absurdy, zaś 
interpretacje urzędów były niewiążące. Nawet 
korzystna dla przedsiębiorcy decyzja nie gwa-
rantowała bezpieczeństwa. US mógł bowiem 
zmienić interpretację i zażądać zwrotu podatku 
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za kilka lat wstecz. Historie przedsiębiorców 
skrzywdzonych w ten sposób przez fiskusa były 
opisywane w mediach. Sztandarowym przy-
padkiem był spór franczyzowej sieci restauracji 
McDonald’s z fiskusem dotyczący stawki za 
hamburgery. McDonald’s, podobnie zresztą jak 
inne restauracje sieciowe, stosował stawkę 5%, 
bowiem taka obowiązywała za dostawę żyw-
ności. Restauratorzy mieli zresztą w tej sprawie 
przychylne stanowiska urzędów skarbowych.  
W 2016 r. jednakże MF wydało interpretację 
ogólną, nakazującą stosowanie stawki 8% 
(usługa gastronomiczna). Ministerstwo nie 
poprzestało jednak na tym i nakazało, z na-
ruszeniem zasady lex retro non agit, zapłatę 
podatku wstecz, także za lata, kiedy stawka 5% 
nie była kwestionowana. Poza McDonald’s po-
dobne problemy miało wiele firm. Nie wszystkie 
miały tyle szczęścia, co sieć restauracji. Wielu 
przedsiębiorcom po biznesach zostały jedynie 
zobowiązania wobec fiskusa, który nagle po-
stanowił zmienić zdanie.

Na rozkwicie procederu oszustw VAT-owskich 
stracił nie tylko budżet. Samo zresztą zmniejsze-
nie przychodów państwa ma większy wpływ na 

PKB, niż wynosi sama wartość strat, gdyż przy-
chody podatkowe są zwykle wykorzystywane 
do stymulacji konsumpcji lub inwestycji, czyli 
trafiają z powrotem do gospodarki, napędzając 
ją. ZPP podjął próbę oszacowania, ile wyniosłyby 
straty dla PKB, gdyby luka została utrzymana na 
poziomie 25% VTTL, tj. takim jak w szczytowym 
okresie. Okazuje się, że szkody dla PKB sumują 
się do 167 mld zł za lata 2015–2020 r. oraz prawie 
450 mld zł w latach 2015–2025.

Poza osłabieniem funkcji redystrybucyjnej pań-
stwa, fakt istnienia luki VAT ma głęboko de-
moralizujący wpływ na rynek, przedsiębiorców 
oraz potencjalnych przedsiębiorców. Oszuści 
często mogą zaproponować niższe ceny, co 
wypycha z rynku uczciwie działające podmioty. 
Sam fakt istnienia firm, którym nieuczciwość 
popłaca, zniechęca uczciwych przedsiębior-
ców do prowadzenia działalności, a potencjal-
nych biznesmenów – do otwarcia działalności. 
Nieskuteczność państwa w walce z oszustami 
podkopuje także zaufanie społeczeństwa do 
jego struktur. Skala strat w PKB wynikających  
z tego aspektu luki VAT jest nieznana.
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Chronologia reform

Począwszy od 2011 r., ale ze znacznym zintensyfi-
kowaniem działań w 2015 r. kolejne rządy RP an-
gażują się w walkę z przestępcami podatkowymi, 
starając się zmniejszyć lukę w podatku VAT.  
W tym celu wprowadzono szereg zmian praw-
nych, a nawet powołano specjalną komórkę 
do walki z nadużyciami. Chronologicznie, naj-
ważniejsze wydarzenia uporządkować można 
następująco:
1. Wprowadzenie odwrotnego obciążenia 

1.04.2011 r. Nowe przepisy objęły wówczas 
sektory handlu złomem i uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych. Mechanizm 
stopniowo rozszerzano, w 2013 r. objął on 
branżę stalową, a w 2015 r. – cyfrową. Prze-
pisy przestały obowiązywać w 2019 r. kiedy 
wprowadzono obowiązkową podzieloną 
płatność dla rachunków powyżej 15 tys. zł. 

2. Solidarna odpowiedzialność nabywcy 
obowiązująca od 1.01.2013 r. W myśl prze-
pisów, firma nabywająca towar lub usługę, 
jeżeli niedostatecznie zweryfikuje dostaw-
cę, jest współodpowiedzialna za powstałe 

zobowiązania podatkowe. Oczywiście jest 
ona egzekwowana dopiero wtedy, gdy do-
stawca nie wywiązał się z obowiązku. Obec-
nie przepis powiązany jest z tzw. białą listą 
podatników VAT. 

3. Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 
w 2016 r. Od lipca tamtego roku, JPK stoso-
wać musiały duże firmy. Obowiązek następ-
nie był rozszerzany na kolejne grupy przed-
siębiorców. W 2020 r. JPK został połączony 
z deklaracją VAT-7 w jednolity dokument. 
JPK to z grubszy wystandaryzowany wyciąg 
transakcji danej firmy. Ponieważ faktura 
kosztowa jednego przedsiębiorstwa jest 
fakturą przychodową drugiej, możliwe jest 
skrzyżowanie tychże celem wychwytywania 
nieprawidłowości. 

4. Klauzula nadużycia prawa, również obo-
wiązująca od 2016 r. Jest to bardzo mglisty 
przepis. W zamyśle ustawodawcy, jeżeli 
przedsiębiorca wykonuje czynności opodat-
kowane VAT, ale w taki sposób, by osiągnąć 
nienależne korzyści podatkowe, wówczas 
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nadużywa prawa. Jeżeli w tym momen-
cie działania te wykryje kontrola skarbowa, 
wówczas powstały obowiązek podatkowy 
traktuje się tak, jakby nadużycia nie było. 

5. Pakiet paliwowy, też wdrożony w 2016 r. 
Zgodnie z przepisami, obowiązek zapłaty 
podatku od zakupionych paliw silnikowych 
powstaje w ciągu 5 dni od momentu impor-
tu towarów do kraju, przy jednocześnie za-
wieszonej akcyzie. Jeżeli akcyza nie została 
zawieszona, wówczas obowiązek powstaje 
natychmiast. 

6. Utworzenie w 2017 r. Krajowej Administracji 
Skarbowej. W ramach nowej służby po-
łączono kontrolę skarbową, Służbę Celną 
i administrację podatkową. Szefowi KAS 
podlegają urzędy skarbowe. W pracy KAS 
wykorzystywane są narzędzia informatycz-
ne m.in. wykorzystujące dane spływające 
chociażby z plików JPK. 

7. Wprowadzenie w 2017 r. pakietu przewozo-
wego, nakazującego cyfrową rejestrację 
transportu szeregu towarów, na których 
często dokonywano oszustw, takich jak 
paliwa, tytoń lub alkohol. Rejestracja od-
bywa się w systemie SENT. 

8. Uruchomienie w 2018 r. systemu STIR, który 
pozwala wychwytywać podejrzane trans-
akcje bankowe. W razie uzasadnionych 
podejrzeń, że są one wynikiem oszustw na 
VAT, szef KAS może zablokować rachunek 
na 72h z opcją przedłużenia do 3 miesięcy. 

9. Split payment wprowadzona w 2018 r.  
i obowiązkowa w 2019 r. Każdy przedsiębior-
ca będący płatnikiem VAT ma obowiązek 
posiadać osobne konto VAT. W momencie 
otrzymania zapłaty za usługi, na konto głów-
ne trafia kwota netto, natomiast podatek 
VAT trafia i jest zamrażany na subkoncie 
VAT. Pieniędzy z subkonta nie można prze-
lać na konto główne, ale w razie potrzeby, 
niedobory są uzupełniane z konta głównego. 
Podzielona płatność jest obowiązkowa dla 
transakcji powyżej 15 tys. zł. 

10. Biała lista podatników VAT, ogólnodo-
stępna od 2019 r. powiązana z solidarną 

9 https://cyfrowapolska.org/wp-content/uploads/2016/08/ZIPSEE_Raport_Wyludzenia_VAT.pdf.

odpowiedzialnością. Zawiera listę wszyst-
kich czynnych i uczciwych podatników VAT. 
Obowiązkiem kupca jest upewnić się, że 
kontrahent znajduje się na liście. 

11. Wiążąca Informacja Podatkowa, wprowa-
dzona w pełni od 2020 r., a częściowo od 
2019 r. Dotyczy stanu prawnego od 1.04.2020 
roku i gwarantuje podatnikowi niezmien-
ność stanowiska organów podatkowych 
w przedmiocie zapytania. 

12. Od 2020 r. paragon na kwotę do 450 zł trak-
towany jest jak faktura, pod warunkiem, 
że zawarty jest na nim NIP kupującego. 

Chociaż skuteczność każdego z działań osob-
no ciężko jest ocenić, można jednak oceniać 
łączny ich wpływ. Zauważalny spadek luki VAT 
odnotowano już w 2017 r. (obecny poziom luki 
przedstawiony jest w dalszej części raportu), 
zatem niewątpliwie spore znaczenie miało 
rozszerzenie odwrotnego obciążenia, pakiet 
paliwowy i wprowadzenie JPK. Do kluczowych 
reform zaliczyć można także utworzenie KAS  
i wdrożenie pakietu przewozowego. Część 
zmian w przepisach była projektowana z myślą  
o konkretnych branżach. Wymienić tu można 
zwłaszcza paliwową i elektroniczną, w których 
proceder oszustw VAT-owskich był najbardziej 
rozpowszechniony.

Branża elektroniczna
Przestępcy VAT-owi działający w tej branży 
zadomowili się nad Wisłą po 2012 r. z powodu 
wprowadzenia w dawnych bazach działania 
(Wielkiej Brytanii i Niemczech) odwróconej płat-
ności. Oszuści upodobali sobie niewielkie, ale 
kosztowne urządzenia, takie jak smartfony czy 
tablety, ale także podzespoły elektroniczne. Na 
samych karuzelach smartfonowych Polska tra-
ciła ponad 400 mln w podatku rocznie9 i prawie 
tyle samo na procesorach i twardych dyskach. 
Dla walki z wyłudzeniami kluczowe okazało się 
wprowadzenie odwrotnego obciążenia oraz 
podzielonej płatności. Obecnie, luka w branży 
elektronicznej jest dużo mniejsza, natomiast 
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uszczelnienia wymagają przepisy regulujące 
handel typu e-commerce z Chinami. Państwo 
Środka, zwłaszcza od początku pandemii, stało 
się masowym dostawcą elektroniki, zwłasz-
cza drobnej, a ich produkty są dystrybuowane  
w Polsce przez liczne rodzime firmy. 

Branża paliwowa
Paliwa to ogromny rynek w Polsce. W samym 
2020 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych 
wyniosła w naszym kraju 109 mld zł10 i to pomi-
mo pandemii oraz wyjątkowo niskich cen ropy. 
Ponieważ od paliw silnikowych zależy między 
innymi cały transport kołowy, mają one duży 
wpływ na całość gospodarki. Zwykle, zapo-
trzebowanie na paliwa rośnie proporcjonalnie 
do PKB. Tymczasem, w latach 2011–2014 mimo 
wzrostu gospodarczego, sprzedaż paliw malała. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy były masowe 
oszustwa w branży, które zwykle odbywały się 

10 https://popihn.pl/wp-content/uploads/2021/05/Raport2020_pl.pdf.
11 Ibidem.

zgodnie z jednym z dwóch scenariuszy. Pierwszy 
typ przestępstw polegał na imporcie paliwa, 
za które kupujący uiszczał akcyzę, ale nie VAT. 
Paliwo było potem sprzedawane (po bardzo 
korzystnej cenie, wszak pomniejszonej o VAT), 
a importer znikał. Drugim mechanizmem było 
przerabianie innych olejów, np. opałowego, na 
paliwowy. Polska Organizacja Przemysłu i Han-
dlu Naftowego szacuje, że w 2015 r. nielegal-
ny obrót paliwami sięgał 20% rynku, a straty 
budżetowe tytułem VAT wynosiły ok. 10 mld zł. 
Wprowadzenie systemu monitorowania prze-
wozu, JPK i tzw. pakietu paliwowego znacznie 
ograniczyło przestępcom swobodę działania. 
W 2019 r. branża zapłaciła 74 mld zł podatków 
(poza VAT także akcyza i opłata paliwowa), tj.  
o połowę więcej niż jeszcze cztery lata wcześniej. 
W 2020 r. nastąpił spadek o 10 mld zł, z uwa-
gi na pandemię wirusa COVID-19 oraz niższe 
ceny ropy11. 
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Obecny poziom luki

Po kilkuletniej walce i licznych, opisanych powy-
żej zmianach prawno-systemowych, luka VAT  
w Polsce znacząco spadła, o czym świadczą naj-
nowsze dane dostępne są za 2018 r. (przy czym 
niektóre instytucje dysponują już aproksymacją 

za 2019 r.). Należy mieć na uwadze, że jeżeli do 
szacowania luki zastosowana zostaje metoda 
top-down, wówczas liczy się ją z opóźnieniem 
przynajmniej dwuletnim.

Wykres 3. Obecny poziom luki VAT, oszacowania CASE i ZPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów VAT-owskich obu ww. instytucji
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W latach 2018–2019 luka VAT zmniejszyła się o 
około połowę. Obecnie wynosi ona ok. 20 mld zł, 
tj. nieco poniżej 14% całkowitych zobowiązań po-
datkowych (VTTL) wobec 40 mld i 26% w szczycie 
w latach 2012–2015. Pozwala to stwierdzić, że 
opisane wyżej reformy, jako pakiet rozwiązań 
były skuteczne. Tempo redukcji luki jest jednym 
z najwyższych w Unii, jednocześnie należy być 
świadomym, że luki VAT nie da się całkowicie 
domknąć. Losowych błędów, czy omyłkowego 
zastosowania przepisu w dobrej wierze nie da 
się wyeliminować bez całkowitego zrezygno-
wania z ulg, preferencji i różnorodnych stawek. 
Ponadto, tempo domykania luki niewątpliwie 
w najbliższych latach zwolni.

Nie wiadomo, jak na lukę VAT wpłynęła pande-
mia ani jaki jest jej obecny poziom. Ponieważ lukę 
oblicza się z opóźnieniem dwuletnim, wyniki za 
2020 r. poznamy najwcześniej w przyszłym roku. 
Jednocześnie niemalże nie istnieją opracowa-
nia prognozujące poziom luki. Poza ww. pracą 

12 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Luka-VAT-wersja-elektroniczna.pdf.
13 Dekompozycję można znaleźć np. w wyżej cytowanym opracowaniu T. Mazura i zespołu z MF.
14 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/VAT%20gap%20-%20report%202021.pdf.

K. Konopczak jedynie raport ZPP12 podejmuje 
próbę zaprognozowania luki do 2025 r. włącznie. 
W opracowaniu, analitycy Związku porównu-
ją VTTL, czyli sumę uiszczonego VAT oraz luki 
podatkowej z wartością dodaną, od której na-
liczany jest podatek, a także spożyciem, któ-
re w największym stopniu wpływa na VTTL13.  
W stworzonym do prognoz modelu ekonome-
trycznym, suma zobowiązań determinowana 
jest aktualnym spożyciem oraz opóźnioną  
o jeden okres wartością dodaną. 

Uzyskane za pomocą ww. narzędzi poziomy 
VTTL pozwoliły, po odjęciu rzeczywistych wpły-
wów tytułem VAT, uzyskać poziomy luki VAT w 
latach 2018–2020, w wysokości odpowiednio: 
19,33 mld zł, 25,11 mld zł oraz 28,32 mld zł. Wyniki 
te aktualizowane były do uzyskanych przez CASE, 
które oszacowało lukę VAT na 22,5 mld w 2018 
r. i 23,1 mld w 2019 r.14. Po 2020 r. ZPP przewiduje 
spadek luki do niecałych 20 mld zł w 2023 r.,  
a następnie do 16 74 mld zł w 2025 r.
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Pozytywny wpływ redukcji luki VAT na 
gospodarkę Polski

Jak zaznaczono wcześniej, wysoka luka VAT to 
zjawisko skrajnie niekorzystne dla gospodarki. 
Budżet traci należne mu środki, które później 
zostałyby redystrybuowane w formie instru-
mentów pomocowych, pakietów socjalnych 
czy też inwestycji. Bezkarność oszustów wpływa 
niszcząco na rynki, na których działają. Ponieważ 
oferta uczciwych firm jest często droższa, nie 
mogą one długo konkurować i są wypychane z 
rynku. Morale przedsiębiorców słabnie, a coraz 
mniej ludzi ma ochotę założyć firmę. Dokładne 
straty z tego ostatniego powodu są niemożliwe 
do oszacowania, można jednak podjąć próbę 
przeanalizowania strat wynikających z ograni-
czonych możliwości redystrybucji. 

W raporcie ZPP15 przedstawione są prognozowa-
ne wpływy z VAT w sytuacji dalszego ogranicza-
nia luki. Porównując wariant łączony z bazowym, 
zakładającym brak zmian, otrzymać można 
łączny efekt dalszego ograniczania do 2025 
r. który wynosi 46 mld zł16. Jednocześnie dzięki 
uszczelnieniu systemu, do 2019 r. zaoszczędzono 
około 65 mld zł. W razie, gdyby walki z luką VAT 
nie podjęto w ogóle i do 2025 r. utrzymałaby 
się na poziomie 25% VTTL, budżet w dekadzie 
2015–2025 straciłby 291 mld zł17.  

15 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/Luka-VAT-wersja-elektroniczna.pdf.
16 Ibidem.
17 https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/28.09.2021-Raport-ZPP_Ograniczenie-luki-VAT-a-rowne-
 warunki-konkurencji.pdf.

Przyjmując, że owe miliardy zostałyby przez 
rząd redystrybuowane, można obliczyć łączną 
stratę dla PKB, przy zastosowaniu tzw. mnożni-
ka wydatków państwowych. W przywołanym 
wcześniej raporcie oszacowano je na poziomie 
167 mld zł w latach 2015–2020. W całej dekadzie 
od 2015 do 2025 r. mogłyby one wynieść nawet 
450 mld zł. W 2019 r. oszczędności wynikające  
z walki z luką wyniosły niemal 1% PKB. Chociaż 
niepełną prawdą jest twierdzenie, jakoby pro-
gramy socjalne rządu finansowane były wyłącz-
nie na walkę z przestępcami VAT-owskimi, to 
nie ulega wątpliwości, że kwoty rzędu 20 mld zł 
rocznie to poważne sumy. Dla porównania, koszt 
budowy elektrowni atomowej to około 40 mld zł. 

Nie bez znaczenia jest także pozytywny wpływ na 
morale uczciwych przedsiębiorców, tak obec-
nych, jak i przyszłych. Uzdrowione zostały rynki, 
które często były psute produktami o cenach dla 
uczciwych przedsiębiorców dumpingowych, ale 
pozwalających oszustom osiągać zyski. Szcze-
gólnie zyskały na tym, jak zaznaczono wyżej, 
branże paliwowa oraz elektroniczna. 
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Co dalej?

Nie ulega wątpliwości, że to nie koniec walki 
z oszustami VAT. Przypomina to nieco walkę 
Światowej Agencji Antydopingowej z dopingiem 
w sporcie. Na skuteczne metody wykrywania 
danego wspomagania, stosujące doping repre-
zentacje odpowiadają nowymi jego metodami. 
Podobnie w przypadku VAT. Zablokowanie moż-
liwości korzystania z pewnych mechanizmów, 
powoduje intensywne poszukiwanie innych 
niespójności w przepisach, a te są nadzwyczaj 
skomplikowane. Aktualny jednolity tekst ustawy 
o VAT liczy sobie 377 stron A4, co pozwala swo-
bodnie orientować się w przepisach jedynie wą-
skiej grupie doradców podatkowych. Co więcej, 
zmiany w prawie podatkowym wprowadzane są 
często. Zwykle skracany do minimum jest także 
etap konsultacji społecznych. Reformy, np. Nowy 
Ład, pozbawione są także okresu przejściowego, 
pozwalającego przedsiębiorcom zapoznać się 
ze zmianami i się do nich dostosować. Powoduje 
to konieczność ciągłego studiowania przepisów 
prawnych, na co większość przedsiębiorców 
zwyczajnie nie ma czasu. 

Ministerstwo, zdając sobie sprawę z aktywności 
oszustów, ciągle pracuje nad nowymi metodami 
walki z luką VAT. W sierpniu br. Rada Ministrów 
przyjęła projekt wprowadzenia systemu e-faktur. 
Dane z elektronicznych potwierdzeń sprzedaży 
będą zbierane i analizowane przez MF. Promo-
wane są płatności bezgotówkowe. MF przygo-
towuje listę zachęt dla płatników rozliczających 
się głównie cyfrowo, m.in. będą oni szybciej 
otrzymywać zwroty VAT. 

Nadal obowiązują jednak trzy osobne stawki, 
które wymagają korzystania z tzw. matrycy, 
która zresztą była niedawno – i nieco kontro-
wersyjnie – modyfikowana. Wprawdzie Wią-
żąca Informacja Stawkowa pozwala przedsię-
biorcy uzyskać ostateczną opinię skarbówki 
nt. stawki VAT dla danego produktu, ale róż-
norodność stawek nadal stanowi obciążenie 
biurokratyczne tak dla biznesu, jak i dla KAS, 
które musi przeanalizować zapytanie i udzielić 
odpowiedzi. 
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Rozwiązaniem tych problemów jest postulo-
wany przez część środowisk przedsiębiorców 
jednolity VAT. Na poziomie około 16–17% byłby 
on neutralny dla budżetu. Popularnym wśród 
przeciwników tego podejścia argumentem jest 
przypominanie, że niższymi stawkami objęte 
są towary pierwszej potrzeby, zatem jednoli-
ta stawka uderzyłaby w mniej zamożną część 
społeczeństwa. Problem ten można jednakże 
łatwo rozwiązać, delikatnie podnosząc jedno-
litą stawkę, np. do 18% i wypłacając z nadwyżki 
świadczenie kompensacyjne. Sama negatyw-
ność wpływu jednolitej stawki na najuboższych 
jest zresztą dyskusyjna. Poza wszystkim, jedno-
lita stawka ma szereg zalet, usprawni bowiem 
nie tylko pracę przedsiębiorców, ale oszczędzi 
też skarbówce trudu wystawiania opinii i roz-
ważania, czy dana stawka została poprawnie 
zastosowana. 

Ciągłym usprawnieniom i modyfikacjom na-
leży także poddawać algorytmy stosowane 
przez KAS do typowania przedsiębiorstw do 
kontroli. Chociaż analiza jednostkowych danych 
z deklaracji podatkowych dostarcza mnóstwo 
informacji i pozwala na zastosowanie różnych 
modeli i klasyfikatorów, to pamiętać należy, że 
struktura baz danych MF jest powszechnie zna-
na. Mikrodane, jakie są analizowane przez KAS, to 
nic więcej, jak tylko pola deklaracji składanych 
przez poszczególnych podatników. Teoretycznie, 
przestępcy mogą przeanalizować je i spróbo-
wać odtworzyć algorytmy stosowane przez MF. 

Znając orientacyjną ich strukturę, mogą na-
stępnie próbować je oszukiwać albo obchodzić. 
Poza działaniami lokalnymi istotna jest współ-
praca na szczeblu unijnym. Wiele oszustw jest 
możliwych dzięki wykorzystaniu przepisów i za-
sad panujących w UE. Wspólna z innymi krajami 
ich modyfikacja znacząco utrudni działania 
nieuczciwym przedsiębiorcom. 

Najważniejsza wydaje się jednak efektywna 
współpraca z biznesem. Nie mam tu na myśli 
ekspertów zatrudnionych na stanowiskach part-
nerskich w wielkich firmach consultingowych, 
specjalizujących się w optymalizacji podatkowej, 
a zwykłych przedsiębiorców. Niezmiernie waż-
na jest zmiana mentalności skarbówki, tak, by 
przedsiębiorca nie był domyślnie traktowany jak 
potencjalny przestępca, a jak ktoś, kto uczciwie 
próbuje zarobić na życie. Warto, by Ministerstwo 
całkiem przestało patrzeć na opinie ekspertów 
podatkowych, który to zawód istnieje z powodu 
nieprzejrzystości systemu. Należy oczywiście 
mieć na uwadze jednak, że krzesła dyrektorskie 
w MF potrafią być gorące, w związku z czym 
wielu urzędników woli nie zrażać do siebie sek-
tora doradców, by mieć możliwości kontynu-
owania kariery, na wypadek niespodziewanego 
rozstania z Ministerstwem. Rozważyć można,  
w związku z tym, wyższe odprawy dla odchodzą-
cych dyrektorów połączone z zakazem pełnienia 
zawodu doradcy przez kilkanaście miesięcy po 
rozwiązaniu umowy.
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