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Rozmiary luki podatkowej VAT w Polsce 2006-
2016

• Wzrost luki 
w VAT 
z 0,6% PKB 
w 2007 r. do 
2,9% PKB 
w 2013.

• Spadek do 
2,4% PKB 
w roku 2014 
i ponowny 
wzrost do 2,8% 
PKB w roku 
2015.

• Prognoza 
na 2016 r. 
– spadek do 
2,5% PKB.

Zmiany luki VAT jako odsetka PKB w Polsce w latach 2006-2016 wg 
wyliczeń i prognoz  PwC
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Układy scalone – wywóz z Polski do Niemiec
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Części i akcesoria do aparatów cyfrowych –
wywóz z Polski do Niemiec
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Środki zapobiegające zamarzaniu – przywóz do 
Polski z Niemiec
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Co zrobić, żeby luka VAT zmniejszała się dalej?

Podejmowane 
na ten moment 
działania to 
niewątpliwie 
krok w dobrym 
kierunku…

ale do 
osiągnięcia 
efektu trwałego 
spadku luki 
VAT potrzeba 
więcej.

• Usprawnienie działań analitycznych – już na ten moment 
administracja podatkowa dysponuje ogromną ilością danych z 
apetytem na więcej (pakiet transportowy); jednocześnie brakuje 
twardych przesłanek wskazujących na umiejętność ich właściwego 
wykorzystania. 

• Lepsza współpraca organów państwa – samo utworzenie KAS 
nie wyleczy polskiego systemu podatkowego z choroby nadużyć VAT. 
Należy rozważyć utworzenie specjalistycznej jednostki do walki 
z wyłudzeniami (włoska Guardia di Finanza to modelowy przykład 
- działania w tym zakresie podjęły już niektóre kraje naszego 
regionu). 

• Zacieśnienie współpracy międzynarodowej w obrębie 
regionu – poszczególne kraje walczą na własną rękę o uszczelnienie 
lokalnego systemu podczas gdy oszuści przemieszczają się nie tylko 
pomiędzy rynkami poszczególnych towarów ale także pomiędzy 
poszczególnymi krajami UE.

• Kontynuacja i ciągła intensyfikacja dialogu pomiędzy 
administracją skarbową i biznesem – obie strony muszą mieć 
świadomość, że „grają w tej samej drużynie” – bez wzajemnego 
zaufania i współpracy oszustwa podatkowe ciężko jest skutecznie 
zwalczać. 
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