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ZAŁOŻENIA MINISTERSTWA FINANSÓW NA ROK 2016 

Zwracamy Państwa uwagę na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 253, w której 

wskazano główne kierunki działalności resortu finansów w 2016 r. Wśród priorytetów przyjętych przez 

MF na ten rok znalazły się m.in. redukcja luki podatkowej, informatyzacja resortu finansów oraz 

utworzenie jednolitej administracji podatkowej.  

W ciągu najbliższych miesięcy Ministerstwo Finansów planuje podjąć szereg działań mających na celu 

zmniejszenie luki podatkowej, w tym m.in. reformę systemu podatkowego służącą zwiększeniu 

efektywności kontroli oraz zwalczaniu oszustw podatkowych w szczególności w zakresie podatku VAT 

i podatków dochodowych, jak również wdrożenie nowoczesnych systemów komputerowych celem 

poprawy ściągalności dochodów publicznych. MF planuje również wprowadzić tzw. klauzulę obejścia 

prawa podatkowego dającą możliwość zakwestionowania racjonalności transakcji realizowanych 

przez podatnika (w sytuacji, kiedy organy podatkowe wykażą, iż jedynym celem zawarcie danej 

transakcji było uzyskanie korzyści podatkowych).   

Ceny transferowe w dalszym ciągu pozostają przedmiotem szczególnego zainteresowania resortu 

finansów. W opublikowanej w styczniu odpowiedzi, MF zapowiada również zintensyfikowanie kontroli 

cen ustalanych w transakcjach realizowanych przez przedsiębiorstwa powiązane. Warto przypomnieć, 

iż pod koniec 2015 r. na stronie Ministerstwa opublikowany został komunikat zachęcający 

przedsiębiorstwa do składania dobrowolnych korekt zeznań podatkowych w tym zakresie (o czym 

informowaliśmy Państwa w Newsletterze nr 86/2015).  

Jednym z priorytetów przyjętych na rok 2016 jest również informatyzacja systemów wykorzystywanych 

dotychczas przez resort finansów mająca na celu centralizację systemu obsługującego rozliczanie 

podatku VAT, efektywniejsze pozyskiwanie dodatkowych danych w zakresie operacji zakupów i 

sprzedaży VAT oraz rozwój narzędzi umożliwiających skuteczne wykrywanie oszustw podatkowych. 

W roku 2016 planowana jest również reforma administracji podatkowej. Resort finansów dąży do 

połączenia administracji celnej i podatkowej w jedną organizację – Krajową Administrację Skarbową 

(KAS) odpowiedzialną za gromadzenie dochodów budżetowych. KAS przejęłaby wszystkie czynności 

związane z poborem należności celnych i podatkowych, w tym m.in. rejestrację podmiotów, obsługę 

deklaracji, kontrolę prawidłowości dokonywanych przez podatników rozliczeń, itp. Zgodnie z 

założeniami MF Krajowa Administracja Skarbowa miałaby rozpocząć działalność już od 1 stycznia 

2017 r. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 


