
Zbigniew Kacprzyk

Zemsta fiskusa

Historia polskiego rynku oprogramowania ma niewiele ponad 10 lat. Jest to sektor

gospodarki o przychodzie szacowanym na kilka miliardów złotych. Oprogramowanie

inżynierskie stanowi zaledwie kilka procent tej kwoty. W krajach, które odniosły sukces

gospodarczy, IT jest pod szczególną opieką państwa. Zamożne państwo przełomu XX i

XXI wieku musi tworzyć preferencje dla rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Wydawałoby się, że te oczywiste prawdy są powszechnie dostrzegane i stanowią

podstawę polityki gospodarczej.

W Polsce sektor IT nie doczekał się żadnych preferencji ze strony państwa. Politycy

chętnie pokazują się na wszelkich imprezach środowiskowych, bo wypada być za pan

brat z nowoczesnością, ale nic z tego nie wynika. Często się słyszy opinię, że „jeśli nie

pomagają, niech chociaż nie przeszkadzają”.

Pomimo braku preferencyjnych warunków sektor IT i tak stał się najszybciej

rozwijającym działem naszej gospodarki. Kierunki informatyczne są najliczniej

obleganymi kierunkami studiów wyższych. Młodzież wybiera informatykę, ponieważ

wie, że znajdzie po niej zatrudnienie jeśli nie w Polsce, to w innym kraju. Jak grzyby po

deszczu rosną specjalności informatyczne na różnych kierunkach. Mamy już inżynierów

mechaników, budowlanych i mechatroników z dużą wiedzą informatyczną. Często

pracują jako informatycy.

Sukcesywnie maleje skala piractwa w Polsce. Znaczna część oprogramowania

użytkowana jest legalnie. Kupując oprogramowanie, często nabywamy licencję, czyli

prawo do jego użytkowania na zasadach opisanych w umowie. Część sprzedawców

oprogramowania wykorzystywała to i nie naliczała VAT-u (licencje nie podlegają

podatkowi VAT). Rynek funkcjonował w ten sposób kilka lat. Od czasu do czasu

pojawiały się wykładnie na ten temat. Ministerstwo Finansów zapowiadało nowelizację

ustawy podatkowej. Wydawało się, że aż do nowelizacji nic się nie zmieni.

Niestety, w ostatnich tygodniach pojawiła się sterowana przez Ministerstwo Finansów

fala kontroli firm sprzedających oprogramowanie. Obejmują one kilka ostatnich lat i

dotyczą naliczania VAT-u od licencji. Kontrolerzy wydali kilka decyzji zobowiązujących

do naliczenia VAT-u za kilka ostatnich lat sprzedaży licencji. Co to oznacza dla firmy?

Oczywiście, bankructwo! Kto wytrzyma jednorazowy, 22-procentowy podatek naliczony

od kilkuletniej sprzedaży?

Protestują w tej sprawie izby branżowe, organizacje i poszczególne firmy, ale na razie

bez skutku. Perspektywa wielomilionowych wpływów do budżetu jest dla fiskusa

najważniejsza. Nieważne jest natomiast, że działania są bezprawne, że niszczy się setki

firm i ważną gałąź naszej gospodarki.

Nie po raz pierwszy urzędnikom Ministerstwa Finansów zabrakło wyobraźni.

Firmy zajmujące się oprogramowaniem inżynierskim od pewnego czasu mają kłopoty.

Słabnąca gospodarka nie jest zainteresowana nowymi rozwiązaniami,

oprogramowaniem. Firmy starają się przetrwać do lepszych czasów. Nieprzemyślane

decyzje Ministerstwa Finansów zniszczą to, co przez lata budowało wielu ludzi z dużym

mozołem.



PS. Począwszy od numeru 6/2001, każdy egzemplarz CADCAM FORUM zawiera CD

Entera z bogatą kolekcją oprogramowania.


