
P rzyjęcie kontrowersyjnych se-
nackich poprawek zostało 
13 kwietnia 2005 r. zarekomen-

dowane Sejmowi przez Sejmową Komi-
sję Finansów Publicznych, która zaakcep-
towała tym samym skrajnie niekorzystne
dla branży (a w perspektywie także dla
całej gospodarki) rozwiązania. 
Ministerstwo Finansów niestety nadal
uparcie nie dostrzega rangi problemów,
jakie powstaną w razie przyjęcia przez
Sejm poprawek dotyczących ustawy
o VAT. Kompletna niejasność nowych
przepisów oraz ich bezsprzecznie nega-
tywne oddziaływanie na dalszy rozwój
rynku obrotu wierzytelnościami, mogą
prowadzić wprost do unicestwienia te-
go segmentu rynku. 
Zarząd Polskiego Związku Windykacji
(jako reprezentant skupionych w Związ-
ku Firm Windykacyjnych) wraz z Busi-
ness Centre Club wyrażają oburzenie
wobec sposobu wprowadzenia noweli-
zacji ustawy o podatku od towarów
i usług, w radykalny sposób zmieniają-
cej sytuację podatkową na rynku windy-
kacji. Jednocześnie protestują przeciw-
ko przyjęciu wspomnianych uregulowań
w obecnej postaci, wskazując na wyłącz-
nie negatywne skutki, jakie pojawią się
w ślad za tym na rynku.

Konsekwencje dla rynku
Przedstawione poniżej wnioski obrazu-
ją skalę negatywnych następstw, których

pojawienia należy się spodziewać w razie
przyjęcia przez Sejm senackich popra-
wek dotyczących ustawy o VAT. Podkre-
ślić należy, iż głównym i niezaprzeczal-
nym skutkiem będzie pogłębienie
zjawiska złych długów, i tak już dolegli-
wego dla całej gospodarki. W rezultacie
nastąpi pogorszenie przepływów finan-
sowych oraz spadnie rentowność przed-
siębiorstw, przede wszystkim tych, któ-
re borykają się z problemem zatorów
płatniczych. 

Ca∏kowite zablokowanie rynku obrotu
wierzytelnoÊciami
Wprowadzenie opodatkowania obro-
tu wierzytelnościami całkowicie unie-
możliwi dokonywanie tego typu trans-
akcji. Staną się one bowiem całkowicie
nieekonomiczne oraz niewykonalne
z księgowego i logicznego punktu wi-
dzenia.

Niekontrolowany wyp∏yw wierzytelno-
Êci za granic´
Istnieje pewność, że wierzytelności za-
czną być kupowane przez zagraniczne
instytucje finansowe, we wszystkich bo-
wiem krajach (zarówno europejskich, jak
i innych) VAT w obrocie wierzytelnościa-
mi nie występuje. Po prostu firmy kupią
wierzytelności, nie wystawiając jakich-
kolwiek faktur. Zwłaszcza, iż jedyną pod-
stawą transakcji jest umowa sprzedaży
(przelewu) wierzytelności.

Spadek wp∏ywów podatkowych do zera
Wynikające z obrotu wierzytelnościami
wpływy podatkowe spadną do zera. Je-
dyne transakcje, jakie będą się odbywały,
będą transakcjami faktoringowymi. Nie
zostanie dokonana żadna transakcja
sprzedaży wierzytelności z ceną poniżej
80-90 proc., które teraz dominują na ryn-
ku (najbardziej typowe transakcje to umo-
wy z ceną z przedziału 10-25 proc.). 

Uniemo˝liwienie powstania funduszy
sekurytyzacyjnych
Jako że podstawą działalności fundu-
szy sekurytyzacyjnych miało być naby-
wanie złych i nieregularnych wierzytel-
ności bankowych, transakcje byłyby
dokonywane na poziomie 10-25 proc.
Dlatego też nie będzie racjonalne po-
wstanie takich funduszy.

Lawinowy wzrost zatorów p∏atniczych
Dłużnicy szybko dowiedzą się o niemoż-
liwości sprzedawania ich wierzytelności,
dzięki czemu ich skłonność do niepła-
cenia zobowiązań natychmiast wzro-
śnie. Zatory płatnicze zauważalnie się
powiększą, czego konsekwencją będzie
wzrost kosztów działalności firm i – co
się z tym wiąże – spadek wpływów po-
datkowych oraz wyższe bezrobocie.

Natychmiastowy wzrost cen
W związku z uniemożliwieniem sprze-
dawania wierzytelności większość firm
(telekomunikacyjnych, elektrownie,
spółdzielnie mieszkaniowe, operatorzy
kablowi i inne) podniesie ceny, żeby zre-
kompensować straty wynikłe z finanso-
wania złych długów.

Zwi´kszenie zatorów w sàdach
Sprzedaż wierzytelności umożliwiała
„rozproszenie” wierzytelności po różnych
sądach w całym kraju. Poprzez zatrzy-
manie rynku obrotu wierzytelnościami
większość długów będzie oddawanych
do sądów w dużych aglomeracjach (War-
szawa, Katowice...). Dlatego też kolejki
na rozpoznanie spraw i wydanie naka-
zów oraz wyroków wydłużą się nawet
o kilka lat (do np. 5-6 lat).
Wprowadzenie opodatkowania podat-
kiem VAT obrotu wierzytelnościami cał-
kowicie uniemożliwi dokonywanie te-
go typu transakcji. Wszystkie bowiem
racjonalne wnioskowania prowadzą
wyłącznie do negatywnych zjawisk. Nie
wzrosną wpływy do budżetu, nie poja-
wią się jakiegokolwiek typu pozytywne
efekty dla polskiej gospodarki. Zwięk-
szą się natomiast i tak duże zatory płat-
nicze, pogarszając znacznie efek-
tywność wielu firm sprzedających
dotychczas swoje wierzytelności. ■

Rynek windykacji

Polski rzàd
ZABIJA POLSKÑ
WINDYKACJ¢ !
1 kwietnia 2005 r. Senat RP podjà∏ uchwa∏´ 
w sprawie ustawy (uchwalonej przez Sejm dnia 11 marca
2005 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i us∏ug. Przeg∏osowane przez senatorów poprawki
dotyczàce tej ustawy wprowadzi∏y podstawowà stawk´
VAT przy transakcjach sprzeda˝y – kupna 
wierzytelnoÊci, wzbudzajàc tym samym protesty 
firm windykacyjnych.
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