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wiązaniu z atrakcyjnym oprocentowaniem
polskich skarbowych instrumentów dłużnych jest przyczyną dużego zainteresowania tymi instrumentami inwestorów
zagranicznych. Nabywają oni zarówno
papiery denominowane w walutach obcych, jak i w złotówkach. Według danych
na koniec września 2013 r., w rękach
inwestorów zagranicznych były instrumenty na łączną kwotę 448,5 mld PLN, co

stanowiło niemal 53% łącznej kwoty zobowiązań Skarbu Państwa. Ich własnością
jest także ponad 30% papierów skarbowych wyemitowanych w polskich złotych
i przeznaczonych na polski rynek. Duże
zainteresowanie zagranicznych inwestorów instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa RP pomaga zabezpieczyć finansowanie rosnących potrzeb pożyczkowych
sektora publicznego.
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Zbliżający się kolejny Nowy Rok zwiastuje zwykle zmiany. Nie omijają one również
świata finansów, a szczególnie podatków. Istotne nowości występują w podatku od towarów i usług, a także w przyszłości w ordynacji podatkowej.
Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej VAT) została znowelizowana w bardzo
szerokim zakresie. Część zmian dotyczy powstawania obowiązku podatkowego oraz
odliczania podatku naliczonego. Do 2013 r. obowiązek podatkowy dla dostawy towarów
i świadczenia usług powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednakże
w przypadku, gdy transakcje powinny być potwierdzone fakturą, a taka sytuacja bardzo
często występowała w obrocie gospodarczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub
wykonania usługi (por. art. 29 ust. 1 i 4 VAT). Takie sformułowanie przepisów dawało
możliwość przesunięcia obowiązku podatkowego w pewnych warunkach.
Od 2014 r. obowiązek podatkowy dla dostawy towarów i świadczenia usług powstaje
z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (por. art. 29a VAT). Zmniejsza się jednak znacznie liczba wyjątków. Spowoduje to, że dla znacznie większej liczby zdarzeń
obowiązek podatkowy powstanie według zasady ogólnej. Tym samy wydanie towaru,
wykonanie usługi będzie decydować o powstaniu obowiązku podatkowego, a nie fakt
wystawienia faktury. Prawodawca zdecydował się na wskazanie pewnych wyjątków od
ogólnej zasady. Dotyczą one usług świadczonych w sposób ciągły, niektórych rodzajów
usług np. usług budowlanych lub budowlano-montażowych lub usług telekomunikacyjnych, dostarczania prądu.
Od 2014 r. podatek naliczony można będzie odjąć od podatku należnego w rozliczeniu
za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika
towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (por. art. 86 ust. 10 VAT). W efekcie to
nabywca będzie również ponosił konsekwencje błędnego zidentyfikowania momentu
powstania obowiązku podatkowego przez sprzedawcę, poprzez nieprawidłowe odliczenie podatku naliczonego.
Nowy Minister Finansów zapowiedział wprowadzenie nowego kodeksu podatkowego,
który w przyszłości ma zastąpić obecnie obowiązującą ordynację podatkową (por.
Rzeczpospolita z 25 października 2013 r. wyd. el.) Warto zauważyć, że propozycje
znacznych zmian ordynacji podatkowej zgłaszał również świat nauki (por. Dzwonkowski H. (red.), Konferencja: Zmiany w Ordynacji podatkowej, Projekt ustawy – Ordynacja
podatkowa, Warszawa, 8 stycznia 2013 r., Warszawa 2013 r.).

