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Rzecznik Przedsiębiorców na horyzoncie?
Czwartek, 23 lutego (06:00)

Pow ołanie strażnika praw  przedsiębiorców  - m .in. naruszanych podczas kontroli podatkow ej - to kolejny punkt pakietu

"Konstytucji Biznesu". Pytanie, czy do pow ołania w  końcu dojdzie, gdyż Sejm  już raz odrzucił pom ysł rzecznika biznesu,

niespełna rok tem u.

w serwisie Biznes
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Rzecznik Przedsiębiorców  znów  na horyzoncie /©123RF/PICSEL

Projekt ustaw y o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców  oraz Rzeczniku Przedsiębiorców  w płynął w  poniedziałek do Rządow ego Centrum

Legislacji. Projekt pow ołuje do życia dw ie tytułow e instytucje. Czy pojaw ią się w  2018 r.? Można pow iedzieć, że nie uw ierzymy, póki nie

zobaczymy. Pomysł pow ołania rzecznika praw  przedsiębiorców  pojaw ił się bow iem już w iele lat temu, z kolei rok temu w  czerw cu został

zaprezentow any w  Sejm ie , po czym... odrzucony.

Tegoroczny projekt ma być spisaną na papierze gw arancją rzeczyw istego i praktycznego stosow ania zasad "Konstytucji Biznesu", czyli w olności

działalności gospodarczej, zw łaszcza w  relacji przedsiębiorca - organy administracji publicznej.

Kom isja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Źródło: Opracow anie w łasne na podstaw ie projektu z dnia 10 lutego 2017 ustaw y o Komisji

Wspólnej Rządu oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Praw odaw ca m a słuchać w spólnego zdania przedsiębiorców  i rządu

Obecnie niektóre zrzeszenia przedsiębiorców  opiniują już napisane projekty ustaw , a opinie autor
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w pływ a zespół przedstaw icieli 11 organizacji przedsiębiorców  (m.in. Krajow ej Izby Doradców

Podatkow ych), pow ołany jako bliska pomoc ministra rozw oju. Działa od zeszłej w iosny pod

szyldem Zespołu do spraw  Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Z kolei na forum Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców , jak przew iduje projekt, ma dochodzić

do w ypracow yw ania w spólnych stanow isk przedsiębiorców  i rządzących, a nie jedynie do

zgłaszania uw ag w  ramach konsultacji społecznych. Ma być ona dopuszczona do projektów

ustaw  i rozporządzeń już na etapie pre-konsultacji i obradow ać przynajmniej raz na kw artał.

Stronę przedsiębiorców  reprezentow ać mają w yznaczeni samodzielnie przedstaw iciele dużych - bo zrzeszających minimum 5 tys.

przedsiębiorców  lub przedsiębiorców  zatrudniających łącznie co najmniej 100 tys. pracow ników  - ponadbranżow ych organizacji

przedsiębiorców . Pozostaje pytanie, czy tacy reprezentanci usłyszą głos mikrof irm.

Strażnik praw przedsiębiorców po "updacie"

Obok Komisji ma się pojaw ić jeszcze Rzecznik Przedsiębiorców . Co ciekaw e, w  projekcie zeszłorocznym kandydat na rzecznika musiał mieć

dyplom magistra praw a i w yróżniać się w iedzą z zakresu praw a gospodarczego, w  obecnym w ystarczą jakiekolw iek studia w yższe. Natomiast

lepiej niż rok temu skonstruow ano proces rekrutacji Rzecznika - mają go w yłaniać rządzący w  porozumieniu z przedsiębiorcami z Komisji

Wspólnej, a nie sam Sejm.

Rzecznik Przedsiębiorców  to oferta pracy dla osoby niezw iązanej z polityką, na 5 lat, bez możliw ości pow tórnego ubiegania się o to stanow isko.

Miałaby ona spraw ow ać pieczę nad interesem mikro-, małych i średnich przedsiębiorców  (art. 18 ust. 3 projektu) na linii firm a - urzędnik.

Rzecznik miałby czuw ać, czy now e przyw ileje - np. zasada domniemania uczciw ości działania przedsiębiorcy czy rozstrzygania na jego korzyść

"niedających się usunąć w ątpliw ości faktycznych lub praw nych" - funkcjonują praw idłow o.

Idea słuszna, ale czy realna dla przedsiębiorców

Większość mikro i małych f irm już kilka lat temu zgłosiła zapotrzebow anie na rzecznika (badanie Keralla Research, 2013). Mniejszych

przedsiębiorców  często nie stać na usługi praw ników , a nie zaw sze mogą liczyć na zrozumienie ze strony urzędników .

Z drugiej strony można sobie zadać pytanie, po co przedsiębiorcom rzecznik, jeśli można tw orzyć jasne i przew idyw alne reguły życia

gospodarczego. We w spomnianym badaniu przeciw ni instytucji rzecznika przedsiębiorcy w skazyw ali, że on po prostu niczego by nie zmienił.

Dziś kontrolow ani przedsiębiorcy nierzadko w noszą sprzeciw y i zażalenia na pracę urzędników  w  kontekście sposobu przeprow adzania

kontroli. Jeśli dojdzie do pow ołania Rzecznika Przedsiębiorców , będzie on mógł zaw iesić taką kontrolę naw et na 6 miesięcy, a na w yjaśnienia od

kontrolującego będzie czekać nie dłużej niż 30 dni.
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Tax Care S.A.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Pobierz za darm o program  PIT 2016
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Napisz do nas Mapa serwisu Newsroom RSS Przeglądaj w wersji mobilnej Reklama

Biznes w INTERIA.PL to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z GPW. Serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na
jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć PIT, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. Przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój
kapitał.
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Firma Podatki
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