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W 2013 r. luka VAT w Polsce wyniosła ok. 42,5 mld zł1 • Według iczeń jednej z firm , w tym samym 
roku utracone dochody V A T z powodu szarej strefy wyniosły 24 mld zł. Drugim istotnym komponentem luki V A T w 
Polsce są wyłudzenia podatkowe. Zakładając, że w Polsce udział podatkowych w całkowitej luce V A T jest 
podobny jak przeciętnie w Unii Europejskiej, można oszacować ich w 2013 r. na poziomie ok. 15,3 mld zł. 

Od l stycznia 2015 r. dzięki działaniom kontroli skarbowej · uszczuplenie wpływów budżetowych na kwotę 
ok. 19,8 mld zł w wyniku wyłudzeń podatku V A T. 
Jednym z mechanizmów wyłudzeń V AT jest unikanie zapłaty podatku. W swej najprostszej postaci 
przestępstwo to polega na przywłaszczeniu ( niewpłaceniu do urzędu ) należnego podatku V AT pobranego od 
nabywcy. To właśnie na tym opierają się skomplikowane takie jak tzw. znikający podatnik, karuzele 
podatkowe i fikcyjny wywóz. Odmianą oszustwa z "znikającego podatnika" jest "oszustwo 
karuzelowe" ("karuzela podatkowa"). Schemat ten polega na tym, że w ramach szeregu transakcji krąży między 
państwami członkowskimi UE wiele razy, a za każdym razem w sakcji bierze udział "znikający podatnik", który 
nalicza VAT, ale nie płaci tego podatku do urzędu skarbowego. powoduje, że budżet może wielokrotnie tracić 
należną kwotę podatku za ten sam towar (poprzez jego zwrot w chwili " '""'{"\7 ' towaru za granicę Polski). 
Coraz częściej podkreśla się, że luka podatkowa w V A T, ze względu tylko na jej wielkość, ale także przez jej ciągłe 
powiększanie się w poważny sposób wpływa na budżet państwa . W ie, nawet częściowe ograniczenie wyłudzeń 
VAT może istotnie poprawić sytuację finansów publicznych w Polsce. 
Aktualnie wzrasta znaczenie transakcji dokonywanych drogą elektron"czną. Obszar tych transakcji znalazł się również 
w zainteresowaniu przestępczości, zwłaszcza o charakterze zorgan4· owanym. Powoduje to, że będzie rosnąć rola 
i znaczenie analizy przepływów finansowych, aż jej przygotowywa ie stanie się jedną z podstawowych procedur 
wykonywanych w identyfikacji zagrożeń dla systemu bankowego. Tra sakcje elektroniczne stwarzają także zagrożenia 
dla sektora publicznego poprzez wykorzystywanie systemów ba wych do uwiarygodniania działalności, która 
faktycznie ma na celu wyłudzenie podatku V A T. j 
Rozwój technologiczny przejawiający się w m. in. w łatwości i s bkości korzystania z narzędzi informatycznych 
w parze z umiejętnościami oraz zorganizowaniem przestępców powo ują, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych 
działań w c~lu ~denty~kacji i elimi~acji_ stwierdzo~yc? zagr~żeń. Qział~nia te po;vinny dotyc~ć. zarówno sektora 
prywatnego, Jak 1 publicznego. W proJekcie proponuJe się, aby IdentyfikacJa zagrożen w obu wyrniemonych obszarach, 
w większym stopniu niż dotychczas opierała się na analizie ryzyka wyk rzystania rachunków banków lub spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z przestępstwami skarbowymi w szczególności 

w zakresie VAT, a także innymi przestępstwami z nimi związanymi (n . polegającymi na wystawianiu pustych faktur). 
Projekt zakłada dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracj Skarbowej analizy ryzyka wykorzystywania 
działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kred wych do popełniania przestępstw skarbowych 
w szczególności w zakresie V A T, a także popełniania przestępstw z ni i związanych (np. polegających na wystawianiu 
pustych faktur). Analiza ryzyka będzie dokonywana przy uwzględ ieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę 

rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym dalej STIR. 

W obecnym stanie rozwoju technicznego, informacyjnego oraz społednego analiza przepływów finansowych jest jedną 
z najistotniejszych metod służących identyfikacji . zagrożeń ia systemu bankowego do działalności 

przestępczej. W karuzelach VAT służących wyłudzeniu zwrotów transfery środków przez kolejne rachunki są 
· · bankow · · sektora może 

1 Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej. 
2 Źródło: EY "Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce" 2015/2016 The Glo~al Compact Network Poland- str. 53, 58. 



posłużyć nie tylko jako narzędzie wykrywania przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych lub ich 
klientów, ale także przestępstw skarbowych. Co więcej, rola takich analiz w wykrywaniu zwłaszcza przestępstw 
skutkujących wyłudzeniami podatku V A T jest znaczna. Można to stwierdzić na podstawie raportu OECD 
o wykorzystywaniu tych narzędzi w zwalczaniu nieprawidłowości podatkowych w innych państwach3 • Raport 
sporządzony został na podstawie ankiet z 28 państw, w tym, m. in. Australii, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii Francji, 
Niemiec, Irlandii, Japonii, Korei, Łotwy, Holandii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii 
i USA. Na podstawie ankiet ustalono, że stosowanie takich narzędzi skutkuje istotnymi korzyściami w postaci 
wymierzenia dodatkowych podatków. W rezultacie OECD rekomenduje udostępnienie władzom skarbowym możliwie 
jak najszerszego dostępu do danych wynikających z analizy finansowej z uwzględnieniem wprowadzenia odpowiednich 
zabezpieczeń. 

Projekt zmierza również do ujednolicenia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy -
Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 768) poprawiających efektywność mechanizmów 
służących pozbawieniu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. 
Ponadto celem projektowanego aktu prawnego jest uzupełnienie zadania Krajowej Administracji Skarbowej określonego 
wart. 2 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 16listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 
ze zm., dalej: ustawa o KAS) o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu 
karnego, czyli z tzw. praniem brudnych pieniędzy oraz określenie narzędzi prawnych pozwalających na skuteczną 
realizację przedmiotowego uprawnienia. 

Projekt przewiduje: 
l) dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków 

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności 
w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych 
(np. wystawianie pustych faktur) m. in. na podstawie danych o rachunkach przedsiębiorców oraz o transakcjach 
między przedsiębiorcami w rozumieniu projektu, a także na podstawie wskaźnika ryzyka ustalonego przez izbę 
rozliczeniową, 

2) automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków i SKOKów oraz danych publicznie dostępnych, 
przekazanych z CRP - KEP, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, 

3) nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywaniadoSTIR danych, 
o których mowa w pkt l, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK 
w celu ustalania wskaźnika ryzyka, 

4) zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów 
- Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się 
w CRP KEP danych z KRS i CEIDG, w celu ustalania wskaźnika ryzyka, 

5) przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m. in. wynikających z ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

6) uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji 
od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka, 

7) określenie: 
a) zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika 

ryzyka, 
b) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje 

SzefKrajowej Administracji Skarbowej, odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno-skarbowej), 
c) zasad blokady na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku przedsiębiorcy m. m. w 

związku z wynikiem analizy ryzyka, 
d) terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. 

8) prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy V A T, zostały 
wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako 
podatnicy V A T; wykazy będą udostępniane w BIP MF. 

9) rozszerzenie katalogu przestępstw określonych w art. 2 pkt 15 ustawy o KAS, których rozpoznawanie, wykrywanie 
i zwalczanie należy do zadań Krajowej Administracji Skarbowej o czyny zabronione stypizowane w art. 299 kk 
(pranie brudnych pieniędzy) oraz określenie narzędzi prawnych w celu skutecznej realizacji ww. zadania przez 
KAS. 

3 Źródło: raport OECD "Improving Cooperation Between Tax and Anti-Money Laundering Authorities", ©OECD, 2015 



Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębio~9ów niezależnie od tego, czy są oni podatnikami 

V A T. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie mają bowiem obecnie praktycznej możliwości 

ustalenia, którzy z ich klientów posiadają status podatnika V A T. Ponatlto celowe jest, aby ustalenie wskaźnika ryzyka 

dotyczyło także podmiotów, które nie są jeszcze zarejestrowane jai o podatnicy V A T, tak aby w razie uzyskania 

informacji, że dany podmiot może prowadzić działania z zami rem wykorzystania działalności banków lub 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających~wiązek z wyłudzeniami skarbowymi, naczelnik 

urzędu skarbowego miał możliwości odmowy jego rejestracji jako poda nika VAT. 

Procedery przestępcze zmierzające do wyłudzenia podatku VAT czę to wykorzystują tzw. "znikającego podatnika". 

W ta~ich sytuacjach kluczowe jest podjęcie niezwłocz?ych działań f celu zabezpieczenia środk~w, które powinny 

zostac przeznaczone do zapłatę należnego podatku, zamm zostaną on9 wytransferowane poza polski system bankowy. 

Dlatego w projektowanych przepisach przewidziano dwa szczególne r związania: l) mechanizm blokady rachunku na 

żądanie Szefa KAS 2) odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu pr dmiotu jako podatnika V A T bez konieczności 

zawiadamiania tego podmiotu. 

Natomiast roz~zerzenie. katalogu przestęps~ określo.nyc~ w art. 2 ~st. ' pkt 15 ~s.tawy o. KAS podyktowa~e. jest tym, ~e 

czyny zabromone związane z wyłudzemem bądz mezapłacemem należnosc1 publicznoprawnych meJednokrotme 

związane są z przestępstwami określonymi w przepisie art. 299 kk, czyf' z tzw. praniem brudnych pieniędzy. Pominięcie 

tego artykułu w katalogu przestępstw, których zwalczanie pozostąje w właściwości Krajowej Administracji Skarbowej 

może spowodować sytuację, w której te same osoby, w związku z wyłudzeniami bądź niezapłaceniem należności 

podatkowych, będą ścigane przez organy KAS, natomiast w odniesien · do przestępstwa określonego w art. 299 kk już 

przez inne organy. Dodatkowym argumentem uzasadniającym powyż~ze jest fakt, że zgodnie z art. 118 ust. l pkt 3 

ustawy o KAS, SzefKAS może wnioskować o zarządzenie kontroli opuacyjnej w odniesieniu do przestępstw przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, czyli określonych w rozdziale XXXVI kk, de których zalicza się także przestępstwo z art. 299 

kk. Pozostałe zmiany legislacyjne dawałyby wyznaczonym organom KAS odpowiednie narzędzia służące zwalczaniu 

przestępczości , w szczególności zachowań stypizowanych w art. 299 Id . Najistotniejszym byłaby możliwość korzystania 

przez Szefa KAS oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego z przet l,rarzanych przez banki informacji stanowiących 

tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachune~ papierów wartościowych, umów o rachunek 

pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu ' nstrumentami finansowymi, a w szczególności z 

przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które fwarły takie umowy. Możliwość ta miałaby 

zastosowanie jedynie w razie konieczności skutecznego zapobieżeni przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, 

o których mowa w art. 2 ust. l pkt 14-16 ustawy o KAS, przestępstwo ściganym na podstawie ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzysf ania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia 

i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodząfych z tych przestępstw albo ich równowartości 

oraz wykonania zadań w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zaąrożonego przepadkiem. 

·3. · Jak problem został rozwiąZany w innych krajach, w szczególnoś~ krajach członkowskich OECD/UE? ' ~ 
Niniejszy projekt wpisuje się w kontekście wykorzystywania rozwiązap informatycznych do analizy zjawiska wyłudzeń 

podatku VAT w problematykę walki z powyższymi podatkowo szkodl wymi zdarzeniami za pomocą narzędzi IT, którą 

prowadzą również inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. PwC4 w raporcie z 14 stycznia 2014 r. opisuje powyższą 

kwestię na przykładzie rozwiązań przyjętych Wielkiej Brytan ii oraz Nien czech. 

• Wielka Brytania 
Podmiotem odpowiadającym polskiej administracji skarbowej jest Hf r Majesty's Revenue and Customs ("HMRC"). 

Realizuje między innymi zadania polegające na zapewnieniu odpowiedn ch środków na funkcjonowanie służb publicznych 

Zjednoczonego Królestwa poprzez pobieranie podatków i ceł ustaJarych przez parlament. Dzięki działaniom HMRC 

podjętym w 2011 r. udało się zapobiec uszczupleniom budżetu Pań twa wynikającym z wyłudzeń ulg podatkowych 

w wysokości 620 mln funtów, podczas gdy w 2010 r. - odpowiednio 48C mln funtów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu 

skuteczniejszych mechanizmów wykrywania ryzyka nadużyć podatko~ ch, w szczególności poprzez wdrożenie w 2010 r., 

z wykorzystaniem usług zewnętrznego dostawcy, systemu FEAST (,~raud and error application system tool"), który 

rozpoznaje ryzyko (w szczególności) danych dotyczących nieprawidłpwości i nadużyć wykrytych we wcześniejszych 

dokumentach składanych przez tych samych, ale też i innych podatt ików. Na podstawie tych informacji system ten 

dokonuje oceny stopnia ryzyka. 

• Niemcy 
Federalny Centralny Urząd Podatkowy ("Bundeszentralamt fur Ste em") Republiki Federalnej Niemiec dysponuje 

centralną bazą danych stworzoną specjalnie na potrzeby walki z oszust warni V A T popełnianymi na szkodę niemieckiego 

budżetu . System ZAUBER zawiera informacje o fi rmach, nar. iskach oraz innych danych, które wzbudziły 

zainteresowanie organów państwowych w kontekście przestępstw po< atkowych. Dostęp do powyższego systemu mają 

wszyscy urzędnicy niemieckiego aparatu skarbowego zaangażowani 
1 
w postępowania dotyczące ścigania przestępstw 

podatkowych i jest on stosunkowo często wykorzystywany. PracownicYc organów mają obowiązek wprowadzania do bazy 

4 Źródło: PwC "Luka podatkowa w V A T -jak to zwalczać?" styczeń 2014 rok - str. 25-26. 



ZAUBER wszystkich danych spełniających określone kryteria. W ten sposób niemieckie władze podatkowe mają 
możliwość wcześniejszego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości lub chociaż zapobieżenia dokonywaniu oszustw za 
pośrednictwem tego samego podmiotu. 

• Czechy 
W czeskim systemie podatkowym wdrożono szereg rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom w podatku VAT, 
między innymi instytucję podatnika nierzetelnego. Instytucja ta podlegała stopniowym modyfikacjom zwłaszcza w zakresie 
kryteriów, jakie musiały zostać spełnione, aby dany podmiot na gruncie podatku V A T mógł zostać uznany przez organy 
administracji podatkowej za podatnika nierzetelnego np. osiągniecie określonego progu kwotowego z tytułu zadłużenia w 
płatności podatku VAT za co najmniej 3 miesiące (500.000 CZK, około 79 tys. zł). Kontrahent podmiotu figurującego 
w rejestrze podatników V A T jako nierzetelny podlega solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z tytułu 
podatku VAT. Za zgodą dostawcy nabywca mo~e jednak uregulować kwotę należnego podatku VAT bezpośrednio na 
konto 

banki krajowe (w tym 
banki spółdzielcze), 
oddziały instytucji 
kredytowych, oddziały 
banków zagranicznych 
(banki) 

spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo
kredytowe (SKOKi) 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, 
osoby prawne lub jednostki . . . 
orgaruzacyJne me 
posiadające osobowości 
prawneJ 

625 www.knf.gov.pl 
(27.07.2016 r.) 

41 www.knf.gov.pl 
(29.05.2017 r.) 

ponad l ,8 mln Raport Przedsiębiorczość w 
Polsce 2016, s. 32 
(www.mr.gov.pl)5 

5 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiej-gospodarki/przedsiebiorczosc/ 

Obowiązek przekazywania 
określonych danych do STIR 
w celu ustalenia wskaźnika 
ryzyka wykorzystania 
działalności banków do celów 
mających związek 
z wyłudzeniami skarbowymi. 
Otrzymywanie od izby 
rozliczeniowej informacji 
o wskaźnikach 
Obowiązek przekazywania 
określonych danych do STIR 
w celu ustalenia wskaźnika 
ryzyka. 
Otrzymywanie 
rozliczeniowej 
o wskaźnikach 

od izby 
informacji 

l. Potencjalna możliwość 
zastosowana instytucji blokady 
rachunku przedsiębiorcy na 
żądanie Szefa KAS ( art. 119zv 
1 119zw Ordynacji 
podatkowej). 
2. Środki pieniężne znajdujące 
się na rachunku będącym 
przedmiotem blokady są, co do 
zasady, wolne od zajęcia na 
podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu 
wykonawczego. 
Przedsiębiorca, w odniesieniu 
do którego zastosowano 
blokadę, będzie miał 
ograniczone możliwości 
korzystania z zablokowanych 
środków - wyjątki określono 
w ustawie np. na wypłatę 
bieżącego wynagrodzenia za 
pracę czy zasądzone alimenty. 
Przedsiębiorcy, którzy 
dochodzą na drodze egzekucji 
wierzytelności od 



Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A. 
prowadząca system 
teleinformatyczny (STIR) 

Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo

Kredytowa 

organy Krajowej 
Administracji Skarbowej 

Naczelny Sąd 
Administracyjny oraz 
Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w 
Warszawie 

l 

l 
l http://www .sko~.pl/kasa

krajowa/dane-o~olne-o-kasie
krajowej 

j 
620 Szef Krajowe~~ Administracji 

Skarbowej, eyrektorzy izb 
administracji 1 skarbowych, 
naczelnicy u~ędów celno
skarbowych, l naczelnicy 
urzędów skarb<pwych, i GIKS 
(aktualnie Szei KAS) - bez 
osobnego wyli zenia wywiadu 

2 

skarbowego (aktualnie 
szczególne uprawruerua 
organów KAS 1 

funkcjonariuszy służby celno
skarbowej); 
wg. http://www.rnf.gov.pl 
(01.08.2016 r.~· Zsumowano: 
izby adrnillist cji skarbowej 
( 16), urzędy s arbowe ( 400), 
urzędy celno skarbowe ( 16 
wraz z del( gaturarni-45 1 

oddziałami celn~mi-143) 

zablokowano rachunek mogą 

nie uzyskać zaspokojenia z tego 
rachunku. 
Ustalanie wskaźnika ryzyka 
1 przekazywanie informacji 
o tym wskaźniku do Szefa 
KAS, banków 1 SKOKów. 
Przekazywanie informacji 
1 zestawień o rachunkach 
i transakcjach Szefowi KAS. 

Pośrednictwo w przekazywaniu 
przez SKOKi danych 
o rachunkach 1 transakcjach 
przedsiębiorców do STIR. 
Dostęp do danych, o których 
mowa w dziale llffi Ordynacji 
podatkowej w celu realizacji 
zadań ustawowych (kontrole 
celno-skarbowe, kontrole 
podatkowe, postępowania 

podatkowe, celne, egzekucja 
należności podatkowych 
1 celnych, czynności 

operacyjno-rozpoznawcze). 

I. Rozpoznawanie przez WSA 
w Warszawie skarg na 
ostateczne postanowienia Szefa 
KAS: 
l) o blokadzie rachunku na 
okres me dłuższy niż 72 
godziny, 
2) o przedłużeniu blokady 
rachunku przedsiębiorcy na 
okres do 3 miesięcy, 
3) w sprawie wyrażenia zgody 
na wypłatę z zablokowanego 
rachunku środków pieniężnych 
w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, 
4) w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie środków 

zgromadzonych na 
zablokowanym rachunku 
przedsiębiorcy na pokrycie 
zaległości podatkowej 
(należności celnych) oraz 
odsetek za zwłokę, 
5) w sprawie wyrażenia zgody 
na zapłatę z rachunku będącego 
przedmiotem blokady 



zobowiązania podatkowego 
(należności celnych) przed 
terminem jego płatności lub w 
iltnych szczegóLnych 
przypadkach. 
Sprawy z ww. pkt l i 3 będą 
rozpatrywane w terminie 30 dni 
od wpływu akt do sądu. 
6) na decyzje w przedmiocie 
kar pieniężnych. 
II. Rozpoznawanie przez NSA 
skarg kasacyjnych od wyroków 
WSA w Warszawie w ww. 

Przeprowadzono konsultacje publiczne poprzednich wersji projektu ustawy: z dnia 20 marca 2017 r., z dnia 19 maja 
2017 r. i z dnia 25 lipca 2017 r. ze Związkiem Banków Polskich, Kasą Krajową SKOK i Krajową Izbą Rozliczeniową. 
Projekty były też przedstawione do opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru 
Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Większość uwag została 
uwzględniona. Wyniki konsultacji i opiniowania zostały przedstawione w raportach z konsultacji i opiniowania. 
Projekty są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce "Rządowy 
Proces Legislacyjny". W związku z upublicznieniem projektów oraz faktem, że są one szeroko opisywane przez media, 
pomimo, w przypadku dwóch pierwszych projektów, krótkich terminów ich konsultacji i opiniowania, wszelkie 
zainteresowane podmioty i organizacje miały możliwość zapoznać się z projektami oraz przesłać ewentualne uwagi. 

(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Łącznie (O-l O) 

Dochody ogółem 0,5 2 505 3 005 3 505 4 006 4 506 5 006 5 506 6 006 6 507 7007 47 560 

budżet państwa (w tym) 0.4 2 505 3 005 3 505 4 005 4 505 5 005 5 506 6 006 6 506 7 006 47 554 

2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 

0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

składki ub. społeczne 0,3 3,0 3,1 3,2 3,3 3.4 3,5 3,6 3,7 3,8 

NFZ LI 1.1 

Fundusz Pracy 0,3 

JST 5,9 

Wydatki ogółem 195,5 

budżet państwa (w tym) 195.5 

L5 159,1 

14,8 

JST 

Saldo ogółem 6 487 6 987 47 364 

budżet państwa 
-15,8 2 487 2 989 3 488 6 487 6 986 47 358 

JST 0,0 0,5 0,5 0.5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Projektowane rozwiązanie będzie miało wpływ na wydatki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe wydatki wynikające z implementacji przewidzianych w ustawie rozwiązań 
Źródła finansowania finansowane będą z części budżetu Ministerstwa Finansów dotyczącej budżetu Krajowej 

Administracji Skarbowej. W związku z powyższym koniecznym będzie zwiększenie części 
budżetu Krajowej Administracji Skarbowej o wskazaną kwotę. 



Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 8 w związku z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz zapisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz 

określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026 ze zm.) dysponentem części 05 budżetu 

państwa "Naczelny Sąd Administracyjny" jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Dodatkowe wydatki związane z sądownictwem administracyjnym będą wymagały zwiększenia 

05 części budżetu państwa o wskazaną kwotę. 

Odnośnie do dochodów 
Zgodnie z informacją6 o wynikach kontroli NIK w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do 

obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne w 2013 r. organy kontroli 

skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, w I 

półroczu 2015 r. na kwotę 28,2 mld zł, a w całym 2015 r. na kwotę 81,9 mld zł. Na podstawie 

art. l 08 ustawy o V A T wymierzyły należny podatek w kwotach odpowiednio 2,3 mld zł 

w 2013 r., 5,2 mld zł w 2014 r. oraz 4, 9 mld zł w I półroczu 2015 r. Natomiast wpłaty 

do budżetu w latach 2013-2014 oraz w I półroczu 2015 r. wyniosły zaledwie 162,3 mln 

tj. 1,3% kwot wynikających z decyzji wymiarowych urzędów kontroli skarbowej. 

Szacowana wielkość luki budżetowej w zakresie podatku V A T wynosi od l O do 15 mld zł 

rocznie. Przy czym należy mieć na uwadze, że jej dokładne określenie nie jest możliwe. 

W związku z powyższym dane dotyczące luki budżetowej w zakresie podatku V A T mają 

charakter wyłącznie szacunkowy. Na potrzeby poniższych wyliczeń przyjęto, że kwota tej luki 

wynosi ok. l O mld zł. 

Przy założeniach, że: 

a) system teleinformatyczny służący do dokonywania analizy ryzyka (CRDP) oraz STIR 

osiągną zdolność operacyjną ok. l stycznia 2018 r. oraz, 

b) funkcjonujące narzędzie analityczne, jakim będzie STIR, umożliwi szeroką, 

wielowymiarową analizę, która wesprze operacyjnie efektywność do tej pory stosowanych 

mechanizmów analizy danych podatkowych oraz, 

c) skuteczność systemu analizy ryzyka wyniesie w 2018 r. ok. 20%-25% w stosunku do dolnej 

granicy szacunkowej kwoty luki w zakresie podatku V A T (wskazanej powyżej), 

- spodziewane dochody budżetowe mogą wynieść w 20 18 - ok. 2,5 mld zł. 

Szacuje się również, iż w kolejnych latach skuteczność systemu analizy ryzyka wpływająca na 

wysokość wpływów budżetowych będzie wzrastać o ok. 5 punktów procentowych w skali roku, 

na co wpływ będzie mieć szereg czynników związanych m.in. ze wzrostem efektywności 

działań operacyjnych w zakresie typowania podmiotów do kontroli oraz szybszym 

identyfikowaniem transakcji mających potencjalny związek z wyłudzeniami podatku. 

Na wzrost skuteczności systemu analizy ryzyka ma wpływ także uwzględnienie założenia 

spadku liczby przestępstw "karuzelowych" dotyczących VAT z uwagi na efekt psychologiczny, 

w stosunku do przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych, 

wywołany wprowadzeniem nowego narzędzia analitycznego mającego na celu 

przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym. Przewiduje stę, iż skuteczność identyfikacji 

podmiotów podlegających kontroli oraz trafniejsze identyfikowanie transakcji potencjalnie 

skierowanych na wyłudzenie podatku odniesie skutek nie tylko w postaci penalizacji działań 

przestępczych, poprawie środowiska konkurencyjnego (poprzez wyrównywanie warunków 

działania przedsiębiorców, którzy przestrzegają przepisów prawa), ale t wpłynie na 

ograniczenie podejmowania przez podatników działań ukierunkowanych na wyłudzenie 

podatku VAT. 

Dla oszacowania dochodów ogółem, przyjęto docelowe utworzenie około 55 etatów na 

poz10rrne analitycznej jednostki centralnej KAS. Przewidywane jest także zatrudnienie 

w Izbach Administracji Skarbowej docelowo 40 pracowników do prowadzenia kontroli 

w urzędach celno-skarbowych. 

Zakłada się, że poszczególne wpływy (w tym również m.in. z tytułu PIT oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne i NFZ) z tego tytułu powinny się kształtować odpowiednio: 

6 Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli - "Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur 

dokumentujących czynności fikcyjne" KBF.410.007.00.2015 Nr ewid. 24/2016/P/15/011/K.BF, str. 9-10. 



l. z tytułu PIT: ok 745 tys. zł za rok 20r 8, dla lat następnych uwzględniono przewidywany 
roczny wzrost wynagrodzeń przyjęty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania 
jednolitych wskaźników makroekonomi znych będących podstawą oszacowania skutków 
finansowych projektowanych ustaw; 

2. z tytułu składek na ubezpieczenie s ołeczne, NFZ, FP (potrącanych z wynagrodzenia 
pracownikajak i płacone przez pracodaw<ę): ok. 3 742 tys. zł za rok 2018, dla lat następnych 
uwzględniono przewidywany roczny wzro t wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
stosowania jednolitych wskaźników mak oekonomicznych będących podstawą oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustar.v. 

Dla oszacowania dochodów ogółem przyręto docelowe zatrudnienie w nowych jednostkach 
organizacyjnych w ramach struktury KAS gdzie przewidywane wynagrodzenie pracowników 
kształtuje się na poziomie łącznie ok. 758 t s. zł/me brutto. 

Dla 2017 r. przewidziano zatrudnienie i l zapłatę należnych świadczeń dla 40% docelowej 
wielkości jednostki organizacyjnej, za o~es rozliczeniowy przyjęto ostatni kwartał roku 
kalendarzowego. 

W ~i~zku z poddaniem kognicji sjdów administrac~nych nowej k~tegorii ~pr~'; 
wyrmeruonych w pkt 4 OSR w skutka~ dla budżetu Panstwa należy także przewidzlec 
konieczność uwzględnienia dodatkowych etatów dla sędziów w sądach administracyjnych, 
które będą rozpoznawać powyższe sprawy. 

Na ilość potencjalnych spraw podlegający< h kognicji sądów administracyjnych wpływ będzie 
miała szacowana ilość blokad oraz współcz: nnik ich zaskarżalności. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, li zba blokad rachunku na okres nie dłuższy niż 72 
godziny w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu wyniesie około 700 blokad 
rocznie. W kolejnych latach ta liczba pow·nna ulec znacznemu zmniejszeniu, ale wyliczenie 
tego możliwe będzie po wdrożeniu systemu. 

W zakresie blokad rachunku wynikającyc~ z postanowienia o przedłużeniu terminu blokady 
rachunku bankowego zakłada s ię, że odsetek przedłużanych blokad będzie mniejszy niż blokad 
na okres 72 godziny i wyniesie około 630 b okad rocznie. 

Szacunkowa ilość blokad została oparta na~nalizie podmiotów uczestniczących w transakcjach 
prowadzących do potencjalnego wyłudze ia V A T. Dla potrzeb analizy wzięto pod uwagę 
szacunkową ilość tzw. "znikaj ących pod tników" oraz "buforów". Znikający podatnik to 
podatnik nieprowadzący w praktyce działałrości gospodarczej i wystawiających faktury, które 
nie dokumentują faktycznych zdarzeń g9spodarczych. W toku transakcji znika z obrotu 
gospodarczego, pozostawiając po sobie ł"euregulowane kwoty podatku należnego, które 
odliczane są następnie przez kolejny pod iot w łańcuchu transakcji - tzw. "bufora". Rolą 
"bufora" w łańcuchy transakcji jest upraw opodobnienie wiarygodności transakcji. Założono, 
iż średniomiesięcznie jest aktywnych 621 uforów i znikających podatników, w tym ok. 400 
podmiotów kontynuuje działalność w okres·e dłuższym niż l miesiąc. W związku z tym, mogą 
oni podlegać wielokrotnej analizie z uw gi na nowe okoliczności ujawniane w oparciu 
o aktualizowane w trybie dziennym dane. 

Przyjmując powyższe za punkt wyjścia liczba spraw dotycząca weryfikacji hipotezy 
skierowania żądania przedłużenia 72 godzinrej blokady może w początkowym okresie sięgnąć 
nawet 7.500 spraw rocznie. 

Zgodnie z analizą danych historycznych, obecnie obsługiwane jest średnio ok 1.300/rok 
wniosków o blokadę kierowanych przez org ny podatkowe (z 2. 700 spraw ogółem). W wyniku 
przeprowadzanych analiz uzupełniających ~e wskazanej liczby spraw realizowanych jest ok. 
100 blokad/rok, co stanowi 7,69% analizowfych spraw. 

Potencjalna liczba blokad, uwzględniając~kazaną metodykę kalkulacji oraz przyjmując dla 
bezpieczeństwa szacunków nawet wyżs współczynnik blokad z analizowanych spraw, 
powinna wynosić ok. 700 blokad w pierwszy roku funkcjonowania systemu w zakresie blokad 
rachunku na okres nie dłuższy n iż 72 godzin oraz 630 blokad w zakresie blokad wynikających 
z postanowienia o przedłużeniu terminu bloiqldy rachunku bankowego. 

Uwzględniając powyższą kalkulację oraz !Zakładając, że skargę do Wojewódzkiego Sądu 



Administracyjnego w Warszawie wniesie około 50% przedsiębiorców, których rachunek jest 
przedmiotem blokady, można oszacować, że liczba spraw sądowo-administracyjnych 

wynikających z postanowienia o blokadzie rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny 
wyniesie około 350 spraw rocznie w pierwszym roku funkcjonowania systemu. W zakresie 
blokad rachunku wynikających z postanowienia o przedłużeniu terminu blokady rachunku 
bankowego, stosując analogiczną metodę kalkulacji, 315 spraw rocznie. W kolejnych latach, 
ze względu na spadającą ilość blokad rachunku, liczby te powinny ulec znacznemu 
zmniejszeniu. 

Ponadto, uwzględniając metodę szacunków wskazaną przez Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, liczba skarg wskazanych na pozostałe typy rozstrzygnięć wyniesie łącznie 
około 98 spraw rocznie. 

Uwzględniając powyższe szacunki, można oszacować, iż sumaryczna łączna ilość spraw 
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wyniesie łącznie około 765 spraw. 

Przyjmując natomiast założenie, że w ok. 30% przypadków zostanie wniesiona skarga 
kasacyjna od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie we wskazanych 
sprawach, liczba spraw rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie 
projektowanej ustawy wyniesie około 230 spraw rocznie. 

Mąjąc na uwadze powyższe, wydaje się, iż wynikające z projektowanego rozwiązania 

zaangażowanie nie powinno wynieść więcej niż 6 dodatkowych etatów sędziowskich, 4 etaty 
asystencie oraz 3 etaty pracowników sekretariatów wydziałów procesowych. 

Szacunkowe wpływy do budżetu Państwa z tytułu PIT oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, związane z zatrudnieniem 6 dodatkowych etatów sędziowskich, 4 etatów 
asystentów oraz 3 etatów pracowników sekretariatów wydziałów procesowych, przewidziano 
odpowiednio: 

a) z tytułu PIT: ok. 287 tys. zł/rok łącznie dla wskazanych etatów przewidzianych 
w sądownictwie administracyjnym, 
b) wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, NFZ, FP: ok. 415 tys. zł/m-c łącznie 
dla wskazanych etatów przewidzianych w sądownictwie administracyjnym 
- dla lat następnych uwzględniono przewidywany roczny wzrost wynagrodzeń przyjęty zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw). 

Odnośnie wpływu ewentualnych kar pieniężnych przewidzianych w projektowanym rozdziale 5 
działu IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na dochody budżetu 
państwa nie jest możliwa estymacja liczby podmiotów, którym mogą zostać potencjalnie 
wymierzone kary pieniężne . Tym samym trudno jest oszacować ewentualne dochody skarbu 
państwa z tytułu tych kar. Powyższe odnosi się również do grzywien wymierzanych na podstawie 
projektowanych art. 305p-305r Ordynacji podatkowej . 

Odnośnie do wydatków 

Szacunkowy koszt uwzględnia m.in. wdrożenie systemu teleinformatycznego, który wspierać 
będzie analizę ryzyka wykonywaną w ramach czynności realizowanych przez Krajową 
Administrację Skarbową, których celem będzie zwiększenie wpływów budżetu państwa z tytułu 
podatku VAT. Wskazany koszt obejmie swoim zakresem: infrastrukturę, licencje 
infrastrukturalne, system do wysyłania informacji do STIR, system do przyjmowania danych ze 
STIR, rejestry, system przetwarzania dużych ilości danych i system analityczny oraz wyniesie 
ok. 14,8 mln zł w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia prac związanych z wprowadzeniem 
projektowanego rozwiązania informatycznego. Natomiast wydatki budżetu państwa w zakresie 
utrzymywania powyższego systemu teleinformatycznego wyniosą szacunkowo ok. 2 mln zł 
roczme. 

Dodatkowo w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia prac związanych z wprowadzeniem 
projektowanego rozwiązania informatycznego przewidziano następujące wydatki: 

a) około 400 tys. zł związane z wydzieleniem w budynku MF stref bądź strefy bezpieczeństwa 
(system kontroli dostępu, monitoringu oraz system alarmowy wraz 
z synchronizacją z systemami będącymi w MF, prace budowlane) oraz przystosowaniem 
pomieszczenia umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli "poufne". 



b) około l mln zł w przypadku budo fvY, około 500 tys. zł w przypadku rozbudowy 
wyodrębnionego archiwum np. GliF. Kos~ oszacowano na podstawie danych z 2011 r. dot. 
kosztów budowy wyodrębnionego archiwu p wywiadu skarbowego. 

W zakresie wydatków należy również uv zględnić koszt zatrudnienia osób niezbędnych do 
oceny rezultatu analizy ryzyka. Przy tym zakłada się, że wielkość jednostki organizacyjnej 
(centrum) powinna uwzględniać specyfikę iladań związanych z oceną rezultatu analizy ryzyka. 
W związku z tym zakłada się, że będą one r'Ymagać pracy większej liczby osób niż przeciętna 
liczba pracowników zatrudnionych aktu lnie w wydziałach funkcjonujących w ramach 
struktury KAS. Należy mieć także na uw~dze potrzebę dostosowania poziomu zatrudnienia 
w nowej jednostce organizacyj nej do jej funkcjonowania w cyklu 24h na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. 

W szacowaniu wysokości wydatków bldżetu państwa z tytułu wynagrodzeń przyjęto 
następujące założenia: 
a) utworzenie około 55 etatów na pozi mie analitycznej jednostki centralnej KAS oraz 
zatrudnienie w Izbach Administracji Skar owej docelowo 40 pracowników do prowadzenia 
kontroli w urzędach celno-skarbowych, 
b) szacunkowy łączny koszt pracodawcy l utworzenia prognozowanych etatów szacuje się 
łącznie na poziomie centralnym i lokalnym na ok. lO 900 tys. zł/rok (w 2018 r.; 
w latach następnych uwzględniono rocz9y wzrost wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi stosowania jednolitych wskaf~ików makroekonomicznych będących podstawą 
oszacowania skutków finansowych projektor anych ustaw). 

Ponadto w pierwszym roku obowiązywahia projektowanych rozwiązań konieczne będzie 
poniesienie wydatków na wyposażenie stanqwisk pracy- ok. 950 tys. zł. 

Szacunkowe wydatki budżetu Państwa prgęte na potrzeby OSR z tytułu całkowitego kosztu 
pracodawcy związanego z zatrudnieniem 6 dodatkowych etatów sędziowskich, 4 etatów 
asystenckich oraz 3 etatów pracowników se etariatów wydziałów procesowych: 

a) całkowity koszt praco~awcy wynosi ok. 2
1

100 ty~. zł/ro~,, . . 
b) przy czym uwzględmono, że od wyna~rodzema sędzww me odprowadza s1ę składek na 
ubezpieczenie społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Wynika to wprost 
z art. 91 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U . 
z 2016 r. poz. 2062, 2103, 2261 oraz z 2017 r. poz. 803), zgodnie z którym "od wynagrodzenia 
sędziów nie odprowadza się składek na u b ~zpieczenie społeczne." Do sędziów ma natomiast 
zastosowanie ustawa z dnia 27 sierpni 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1793). W związku z czym 
sędziowie podlegają obowiązkowi ubezpiec enia zdrowotnego, co wynika z art. 66 ust.1 pkt 15 
powyższej ustawy. Wiąże się to z obowiązkirm opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

W zakresie stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego zaangażowania 
dodatkowych etatów sędziowskich, asyste~ckich i urzędniczych w sądach powszechnych, 
dokonana przez Ministerstwo Finansów ana iza potencjalnych obowiązków, które mogą zostać 
nałożone na sądy powszechne wynikającyc z projektu ustawy STIR wskazuje, iż planowane 
rozwiązania nie powinny przyczynić się do stotnego obciążenia sądów powszechnych, którego 
wynikiem byłaby konieczność zabezpiecze1ia dodatkowych etatów. Wskazana analiza oparta 
jest na ocenie potencjalnego zaanga owania sądów powszechnych wynikającego 
z projektowanego rozwiązania oraz wynika z oszacowania łącznej ilości roboczogodzin pracy 
sędziów sądów powszechnych obu instancji. 

Wysokość szacowanych kosztów wynikaj~ych z zatrudnienia w sądach administracyjnych 
i sądach powszechnych jest na obecnym etf pie prac w uzgodnieniu odpowiednio z Prezesem 
NSA i Ministrem Sprawiedliwości. 

l 

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian l o l l l 2 l 3 l 5 l 10 l Łącznie (0-10) 
W ujęciu l duże przedsiębiorstwa l 20389- 14125 l 4125 l 4125 l 4125 l 4125 l 61 639-



pieniężnym 

(w tys. zł, 
ceny stałe z 
2016r.) 

sektor mikro-, małych i 
średnich 

W ujęciu 
niepieniężnym 

Niemierzalne 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Brak wpływu 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w związku z obowiązkiem przesyłania 
danych za pośrednictwem STIR 

l. Związek Banków Polskich oszacował p wyższe koszty na podstawie ankiety, na którą 
odpowiedziały 22 banki z 50, do których zosfała ona skierowana. Koszty wdrożenia zasilania 
danymi dla tych 22 banków zostały określon w przedziale 6,5 - 7,0 mln zł brutto. Natomiast 
sumaryczne koszty integracji w ramach projektowanego systemu teleinformatycznego 
wszystkich banków oszacowano na 15 - 2Q mln zł. Powyższe szacunki nie uwzględniają 
natomiast między innymi kosztów utrzymaniJ infrastruktury informatycznej ani ewentualnych 
jej modyfikacji w miarę upływu czasu. 

2. Także na podstawie informacj i ze ZwiązkV Banków Polskich, szacowane koszty związane 
z projektowanym systemem teleinformatycznl m w odniesieniu do 128 banków spółdzielczych 
zrzeszonych w Grupie BPS łącznie z Bank em Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB 
Banku S.A. wyniosą: 
a) w zakresie wdrożenia zmian w systemach i formatycznych - łącznie ok. 3.200 000 zł, 
b) roczny koszt utrzymania zmian w systemac informatycznych- łącznie ok. 625 tys. zł. 

3. Natomiast szacunkowe koszty d~stosowania do projektowanego systemu 
teleinformatycznego rozwiązań informatyc nych spółdzielczych kas oszczędnościowo
kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wyniosą 
ok. l 000 000 zł. Z zastrzeżeniem możli ości ich zmiany w zależności od stopnia 
automatyzacji procesu pozyskiwania i wysyłki danych przez spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe do Szefa KAS za pośrednictwem STIR prowadzonego przez izbę 
rozliczeniową, o której mowa w art. 119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej. 

Na podstawie estymacji kosztów wytworzenia i funkcjonalności systemu STIR roczne koszty 
systemu STIR (amortyzacja inwestycji koszt utrzymania systemu) Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A. szacuje na około 3,5 In zł, który będzie finansowany przez banki 
i Spółdzielcze Kasy Oszczędnośc 

zmniejszenie liczby dokumentów 
zmniejszenie liczby procedur 

liczby dokumentów 
liczby procedur 

D skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
D inne: 

czasu na załatwienie sprawy 



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

~tak 
Dnie 
D nie dotyczy 

Najistotniejsze z projektowanych obciążeń regulacyjnych obejmują: 

l) w odniesieniu do banków i SKOKów: 
• przekazywanie informacji i zestawieńdoSTIR w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, 
• wykorzystywanie przekazanego przez STIR wskaźnika ryzyka w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków: 

l. określonych w art. l 06 i art. l 06a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 15 i art. 
16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, w tym 
dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w ustawie z dnia 
16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

2. wynikających z art. l 06d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, z tym że banki i 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą udostępniać wzajemnie informacje o wskaźniku 
ryzyka wyłącznie innym bankom lub spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.(art. 119zo § 
4 Ordynacji podatkowej), 

• realizacja żądań Szefa KAS w sprawach blokady rachunku przedsiębiorcy (art. 119zv i art. 119zw Ordynacji 
podatkowej), 

2) w odniesieniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: 
• dokonywanie analizy ryzyka w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 119zn § l 
Ordynacji podatkowej), 

• przekazywanie bankom i SKOKom żądań blokady rachunku/rachunków przedsiębiorcy, 
• obowiązek informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz 

prokuratora i przedsiębiorcy w sprawach blokad rachunku/rachunków przedsiębiorcy, 
• wydawanie postanowień na podstawie przepisów rozdziału 3 działu IIIB Ordynacji podatkowej (np. postanowień 

o przedłużeniu blokady rachunku przedsiębiorcy), 
• kontrolowanie wykonywania przez banki, SKOKi i izbę rozliczeniową obowiązków wynikających z 

projektowanej ustawy, 

3) w odniesieniu do izby rozliczeniowej (art.119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej): 
• prowadzenie systemu teleinformatycznego (STIR) i przesyłanie za jego pośrednictwem informacji, żądań Szefa 

KAS, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej, 
• ustalanie w STIR wskaźnika ka, kor s ane o do anali 

Nie dotyczy 

D środowisko naturalne 
D sytuacja i rozwój regionalny 
D inne: 

Omówienie wpływu 
Nie dotyczy 

D demografia 
D mienie państwowe 

D informatyzacja 
D zdrowie 

Planuje się, iż system teleinformatyczny (STIR), za pośrednictwem którego będą przesyłane dane z banków i SKOKów do 
Centralnego Rejestru Danych Podatkowych osiągnie pełną gotowość operacyjną ok. l stycznia 2018 r. Niemożność 
określenia dokładnego terminu wynika przede wszystkim ze specyfiki projektu. Jego wdrożenie wiąże się bowiem 
z koniecznością przeprowadzenia przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz izbę rozliczeniową 
o której mowa w art. 67 ustawy - Prawo bankowe, niezbędnych testów funkcjonalnych oraz operacyjnych przed jego 
uruchomieniem, których czas trwania ma charakter szacunkowy (ok. 6-8 tygodni), a zatem może ulec zmianie. 
Rozpoczęcie funkcjonowania STIR będzie również wymagać dostosowania infrastruktury teleinformatycznej po stronie 
banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Większość banków deklaruje swą gotowość do 
przekazywania wymaganych danych w powyższym terminie. Niemniej jednak, należy wskazać, iż część mniejszych 
banków ze wz l du na niedostateczn infrastruktur informa czn rze rowadza anali w celu określenia óźnie"sze o 



Projekt przewiduje obowiązek składania Prezesowi Rady Ministrów Szefa KAS sprawozdań za lata 2018, 2019 
i 2020 w zakresie funkcjonowania proponowanych rozwiązań. Sprawo:lloama zawierać będą m.in. dane dotyczące liczby 
przekazanych przez izbę rozliczeniową Szefowi KAS, bankom i informacji o wskaźnikach ryzyka oraz liczby 
dokonanych na żądanie Szefa KAS blokad rachunków W terminie 6 miesięcy od publikacji ostatniego 
z tych sprawozdań (za 2020 r.) Szef KAS wspólnie z ministrem do spraw finansów publicznych przygotuje 
raport oceniający funkcjonowanie przepisów mających na celu wykorzystania sektora finansowego do 
wyłudzeń skarbowych. W jego przygotowaniu będą uczestniczyć iele organizacji pozarządowych, którzy będą 
mogli m.in. wnioskować o zbadanie przez Szefa KAS i przedstawienie raporcie postępowań dotyczących jednostkowych 

Brak 




