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Prezes GUS 
Szanowny Pan 
Dr Dominik Rozkrut 

Petycia 
W interesie publicznym, aby utatwic prace ekspertom nad udoskonale-

niem (maj^cym na celu zwi^kszenie dochodu budzetu panstwa) ustawy o podat
ku od towarow i ustug (ustawa o VAT), prosz? o podj^cie „dzialania" 
(art.2 ust. 3 ustawy o petycjacii), ktore doprowadzi do systematycznego publi-
kowania przez GUS indywidualnycli danych dotycz^cych podatku VAT podat
nikow podatku dochodowego od osob prawnych okresionych w art. 27b 
ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. 

Uzasadnienie 

Jak wiadomo, wykonuj^c nowel^ ustawy o CIT (Dz.U.2017.2369), Mini-
sterstwo Finansow (MF) publikuje obecnie okreslone przez ustaw? indywidual-
ne dane wymienionych w ustawie podatnikow CIT. 

CIT jest podatkiem waznym, ale VAT jest podatkiem wazniejszym dla 
budzetu panstwa, a przy tym prawie kazdego dnia media mowi^ o wadach VAT 
i ich wykorzystywaniu do okradania budzetu panstwa, a zatem takze Narodu 
Polskiego. Podejrzewam, ze mog^ bye podatnicy VAT, ktorym urz?dy skarbowe 
wi^cej zwracajci niz oni do tych urz^dow wplacaj^. Gdyby tak bylo, to nalezato-
by si? zastanowic nad sensem opodatkowania niektorych transakcji. 

Proponuj? zatem, aby GUS (dzialaj^cy na podstawie ustawy o statystyce 
publicznej; t.j. Dz.U.2020.443) zbieral i publikowal indy^\ddualne dane dotyczq-
ce VAT wszystkich podatnikow wymienionych w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o 
CIT (t.j. Dz.U.2019.865 ze zm.). Oczywiseie, mozna inaczej okreslic zakres 
podatnikow, ktorych dane dotycz5|ce VAT b^dq publikowane. 

Poniewaz art.27b ust. 10 ustawy o CIT stanowi: „Podanie do publicznej 
wiadomosci indywidualnych danych podatnika, o ktorych mowa w ust. 1 i 4, nie 
narusza tajemnicy skarbowej", to tym bardziej podanie do publicznej wiadomo-
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sci indywidualnych danych dotycz^cych podatku VAT nie naruszy tajemnicy 
skarbowej. „Tym bardziej", gdyz upublicznienie indywidualnych danych doty-
cz^cych podatku VAT naraza podatnika na mniejsze szkody niz upublicznienie 
danych dotyczqcych podatku CIT, np. nie stawia podatnika w zlym swietle, po-
kazuj^c, ze jego dzialalnosc przynosi straty (co moze ograniczyc mozliwosc za-
wierania umow). Oczywiseie, mozna takze ustanowic dotycz^cy VAT przepis, 
ktory bytby odpowiednikiem art.27bust.l0 ustawy o CIT. 

Dane, ktore powinny bye publikowane, zapewne b^d^ oparte glownie na 
dokumentach, ktore juz s^ kreowane i do ktorych juz dzisiaj ma dost^p MF, np. 
na zeznaniach podatkowych i okresowych raportach fiskalnych z kas rejestruj^-
cych. Oczywiseie, mozna na podatnikow nalozyc obowiazek przesylania 
okresionych danych bezposrednio do GUS. 

Moim zdaniem, GUS powinien publikowac co najmniej nast^puj^ce dane 
(wyzej okresionych podatnikow) dotycz^ce podatku VAT: 

1. kwota podatku naleznego; 
2. kwota podatku naleznego wplacona podatnikowi przez nabywcow 

wymienionych w art. 111 ust.l ustawy o VAT; 
3. kwota podatku naleznego wplacona podatnikowi przez nabywcow 

wymienionych w art. 111 ust.l ustawy o VAT, ktora zostala zaewi-
dencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestruj^cej; 

4. kwota podatku naliczonego do odliczenia; 
5. kwota podatku podlegaj^ca wplacie do urz?du skarbowego; 
6. kwota nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym. 

Mam nadziej?, ze eksperci od VAT poszerz^ moJ4 (zapewne niedoskona-
I^) propozycj? o inne dane, ktore pozwol^ (MF, Sejmowi, Senatowi, Radzie Mi-
nistrow i innym zainteresowanym) na doktadniejsz^ analiz? wydolnosci obo-
wi^zuj^cego systemu podatku VAT, i rozs^dnie okresl^ okres (miesi^c, kwar-
tal), z ktorego dane b^d^ systematycznie publikowane. 

Probowalem dotrzec do danych o podatku VAT, ale uzyskalem niewiele, 
np. dochod budzetu i zwroty (pismo MF z 16.03.2017 do Marszalka Sejmu, syg. 
PT5.054.7.2017). Chyba jest to troch? dziwne, ze nikt obecnie nie publikuje da
nych, o ktorych publikacj? zabiegam w tej petycji. 

Uprzejmie zwracam uwag? czytelnikow tej petycji na moj^ petycj? z 16 
sierpnia 2019 (petycja nr 1) opublikowan^na stronie MF. 

Z wyi-azami szacunku 
Roman Jacek Arseniuk 
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Oswiadczenie 

Wyrazam zgod? na zamieszczenie na stronie intemetowej powyzszej pe
tycji zawieraj^cej moje imiona i nazwisko. 

Roman Jacek Arseniuk 



Prezes Gtownego Urz^du Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-07-14 

Znak sprawy: GUS-GP03.0303.6.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.6.2020.3 

Pan Roman J. Arseniuk 

ZAWIADOMIENIE 

Szanowny Panie, 

uprzejmie informujf, iz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
Pana petycja z dnia 8 lipca br. w sprawie danych dotycz^cych podatku VAT podatnikow podatku dochodowego od 
osob prawnych zostata przekazana - zgodnie z wtasciwosci^ - do Ministerstwa Finansow. 

Prezes 

Giownego Urzfdu Statystycznego 

w/z Anna Borowska 

-podpisano podpisem elektronicznym 

Signed by / 
Podpisano przez: 
Anna Monika 
Borowska 
Date / Data: 2020-
07-14 14:12 



Prezes Gtownego Urzfdu Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-07-14 

Znak sprawy: GUS-GP03.0303.6.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.6.2020.2 

Pan Tadeusz Koscinski 

Minister Finansow 

Szanowny Panie Ministrze, 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w za^czeniu uprzejmie 
przekazuj? petycj? Pana Romana J. Arseniuka z dnia 8 lipca br., w sprawie danych dotycz^cych podatku VAT 
podatnikow podatku dochodowego od osob prawnych. 

Jednoczesnie pragn? poinformowac, iz Gtowny Urz^d Statystyczny wykorzystuje dane dot. VAT pozyskane 
z Ministerstwa Finansow jedynie w zakresie zgtoszonym i zatwierdzonym w programie badafi statystycznych 
statystyki publicznej, prowadzonym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443). Ponadto, ustawa o statystyce publicznej naktada obowiazek zachowania tajemnicy 
statystycznej (art. 10), w zwiazku z czym nie jest mozliwe publikowanie danych umozliwiajacych jednoznaczn^ 
identyfikacj? podmiotow. 

Prezes 

Gtownego Urzgdu Statystycznego 

w/z Anna Borowska 

-podpisano podpisem elektronicznym 

Zat^czniki: 

- petycja Pana Romana J. Arseniuka 

Anna Monika 
Borowska 

Signed by / 
Podpisano przez: 

Date / Data: 2020-
07-14 14:09 


