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Na całym świecie sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 jest bardzo poważna.
Poza problemami zdrowotnymi są także widoczne liczne skutki społeczne i gospodarcze spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa. W artykule przeanalizowaliśmy skutki
gospodarcze w sektorze usług noclegowych. Mimo ograniczeń wielokrotnie nakładanych
na ten obszar działalności przez rząd Republiki Czeskiej spekuluje się, iż dochodzi do naruszenia obostrzeń rządowych.
Niniejszy artykuł ma na celu wykrycie ewentualnych słabych stron metod stosowanych
przez rząd oraz potencjalnej przestrzeni dla powstawania „szarej strefy” w usługach zakwaterowania w czasie trwania pandemii COVID-19 w Czechach.
Nasze wyniki pokazują, że może dochodzić do uchylania się od płacenia podatków
o wartości 35,6% dochodów przedsiębiorców. Ponadto taki przedsiębiorca otrzymuje dotację w przeliczeniu na wolne pokoje i nie płaci podatku od działalności gospodarczej za
zakwaterowanie gości.
W przypadku osób fizycznych, które nie wynajmują swoich pomieszczeń na bieżąco,
wartość uchylania się od płacenia podatków może sięgać 10,5%, jednakże tu również nie
pobiera się opłat za pobyt (podatku turystycznego).
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Wprowadzenie

nów milionów ludzi, ale też izolacji całych narodów czy poszczególnych regionów, wynikającej

Pandemia koronawirusa (COVID-19) w ogromnym

z zakazów oraz ograniczeń, a wszystko to powo-

stopniu odbiła się na normalnym życiu ludności

duje ogromne straty finansowe i ekonomiczne.

na naszej planecie. W wyniku pandemii jesteśmy

Ludzkość nie była wystarczająco dobrze przygo-

świadkami nie tylko powikłań zdrowotnych i zgo-

towana na pandemię tych rozmiarów. Zasadniczo
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codzienna aktywność została zahamowana, do-

men i in., 2016; Próchniak, Oplotnik, Vojinović,

szło do znaczących ingerencji w prawa i wolności

2016; Mak, Nishimura, 1979; Hughes, 1981; Bur-

człowieka, a działalność w zakresie pracy została

ns, 2010; Forsyth, Dwyer, 2002). Już teraz całko-

ograniczona do niezbędnego minimum.

wity udział tego sektora w PKB w UE szacuje się

W Republice Czeskiej od początku pandemii

na ponad 10%. W tym sektorze jest bezpośrednio

sklepy i przedsiębiorstwa były wielokrotne za-

zatrudnione 5% całkowitej liczby pracowników

mykane. Otwarte pozostawały jedynie placów-

(ponad 11 mln miejsc pracy), a w ciągu najbliż-

ki handlowe oferujące niezbędne towary, takie

szych kilku lat przewiduje się wzrost liczby przy-

jak chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły go-

jazdów turystycznych o niemal 2% rocznie, co

spodarstwa domowego, a także stacje benzynowe

oznacza wzrost dochodów publicznych w wysoko-

i apteki (Ministerstwo Przemysłu i Handlu Repub-

ści 557 mln do 2030 r. (Komisja Europejska, 2017,

liki Czeskiej, 2020)1. Inne sklepy i lokale musiały

s. 15).

pozostać zamknięte. Jedynym rozwiązaniem, z ja-

By zrekompensować podmiotom oferującym

kiego mogły skorzystać, była sprzedaż przez Inter-

usługi noclegowe straty spowodowane ogranicze-

net. Ilość dobór sprzedanych w ten sposób wzro-

niem ich działalności, państwo wdrożyło progra-

sła z roku na rok o 26% (Knížková, 2021).

my subwencyjne (Morávek, 2021; Rambousková,

Niemniej jednak pozostało wiele sektorów,

2020). Jednakże problemy związane ze składa-

w których sprzedaż online nie była możliwa.

niem wniosków o dotacje przewidziane w ramach

Obejmują one w szczególności usługi świadczone

tych programów oraz opóźnienia w wypłacaniu

jednostkom, takie jak fryzjerstwo, usługi kosme-

środków z tytułu pomocy finansowej wywołały

tyczne czy noclegowe. Tego typu działalności nie

jeszcze więcej problemów (Horáček, 2021).
W efekcie podmioty oferujące usługi noclego-

można prowadzić bez bezpośrednich wizyt klientów w zakładzie.

we znalazły się w skomplikowanej sytuacji finan-

To właśnie na podmiotach oferujących usłu-

sowej, co zmusiło wiele z nich do rozwiązywania

gi noclegowe w Czechach, których działalność

zaistniałych problemów poprzez zaciąganie poży-

w 2020 r. była ograniczana kilkukrotnie, skupiają

czek czy kredytów oraz korzystanie z innych pro-

się badania zaprezentowane w tym artykule. Cho-

gramów subwencyjnych niż te wymienione po-

ciaż możliwe było oferowanie noclegów dla gości

wyżej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Re-

podróżujących w celach służbowych – również

publiki Czeskiej, 2020; Rząd Republiki Czeskiej,

w okresie, gdy wprowadzono lockdown (tzn. odgór-

2021a). W momencie gdy obostrzenia poluzowano

ne ograniczenie wielu rodzajów działalności i do-

w okresie letnim i możliwy był wyjazd na wakacje

stępności przestrzeni publicznej) – turystyka na

(zwłaszcza w kraju), podmioty świadczące usłu-

całym świecie ucierpiała z powodu braku turystów

gi noclegowe mogły skorzystać z sezonu letniego,

(Škare, Riberio Sariano, Porada-Rochoń, 2021).

przynajmniej w pewnym stopniu. Jednak w po-

W wielu krajach branża turystyczna jest jednym

równaniu do poprzednich lat spadek był mimo

z najważniejszych sektorów gospodarki (np. Bru-

wszystko znaczący, ponieważ liczba turystów

1

przybywających z zagranicy nie była tak wysoka,

Sklepy, z wyłączeniem podmiotów oferujących artyku-

jak w tym samym okresie w poprzednich latach.

ły spożywcze, kosmetyczne, toaletowe i chemiczne, aptek
i podmiotów dystrybuujących wyroby medyczne, opał i pa-

Według szacunków Urzędu Statystycznego Czechy

liwa, okulary i soczewki kontaktowe, sprzęt komputerowy

straciły 83% gości odwiedzających terytorium kra-

i telekomunikacyjny, elektronikę użytkową i artykuły gospo-

ju (ČTK, 2020b).

darstwa domowego, wyroby tytoniowe, sklepów sprzeda-

Jednakże straty wywołane spadkiem sprzeda-

jących małe zwierzęta domowe, karmy i inne artykuły dla

ży i gwałtownym obniżeniem poziomu płatności

zwierząt, gazety i czasopisma, jednostek oferujących usługi

podatkowych to nie jedyne ujemne skutki tej sy-

prania i czyszczenia na sucho oraz prowadzących sprzedaż
przez internet i w innych formach zdalnych (Ministerstwo

tuacji. Należy również wspomnieć o zwolnieniach

Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, 2020).

pracowników w tym sektorze, co również nega-
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tywnie odbija się na rosnących koniecznych wy-

wania nie można uznać za uchylanie się od pła-

datkach państwa.

cenia podatków. Zakwaterowane osoby najpraw-

Jesienią ponownie zamknięto obiekty nocle-

dopodobniej otrzymały standardowe dokumenty

gowe na cały sezon zimowy 2020/2021. Głównie

dla celów podatkowych, by mogły odpowiednio

ucierpiały na tym podmioty świadczące usługi

zgłosić swoją podróż służbową. Chociaż rząd (Ad-

zakwaterowania w regionach górskich, które nie

ministracja Finansowa Republiki Czeskiej, 2020)

skorzystały na najbardziej dochodowym okresie

zawiesił obowiązek prowadzenia elektronicznej

w roku. Nie powinno zatem dziwić, że podmioty

dokumentacji sprzedaży (zob. Radvan, Kappel

te zaczęły szukać sposobów na zmniejszanie swo-

2015; Semerádová, Semerád, 2016), zakładamy, że

ich strat oraz generowanie dochodów (ČTK, 2021).

przedsiębiorcy wywiązywali się ze swoich zobo-

Przedsiębiorcy próbowali przekonać rząd Repub-

wiązań podatkowych wobec państwa.

liki Czeskiej, że pobyt w górach i kurortach o po-

Wobec tego zakwaterowanie w ramach podró-

wierzchni kilku hektarów jest bezpieczniejszy niż

ży służbowych nie jest przedmiotem niniejszego

wizyta w centrum handlowym. Jednakże ich argu-

artykułu. W istocie ten artykuł dotyczy bowiem

menty trafiły w pustkę (ČTK, 2020a; Hocek, 2020).

oszustw podatkowych, których niektórzy przed-

Sami turyści i sportowcy (Richtár, 2021) co-

siębiorcy i osoby fizyczne mogli dopuścić się, ofe-

raz częściej podnosili głosy przeciwko zamyka-

rując noclegi w innych celach niż dozwolono.

niu ośrodków górskich oraz rekreacyjnych, argumentując, że narciarstwo górskie jest nadal

Cel

możliwe w innych krajach Unii Europejskiej (Prima CNN, 2021), przywołując przykłady Bułgarii (Vachtl, 2021), Polski (Januszek, 2021), Austrii

Artykuł ma na celu wykrycie ewentualnych sła-

(Daňková, 2021) czy Słowacji (Vilček, 2020).

bych stron metod stosowanych przez rząd oraz

Był to jeden z punktów zwrotnych. Od tego mo-

potencjalnej przestrzeni dla powstawania szarej

mentu ludzie zaczęli szukać sposobów na spędza-

strefy w usługach zakwaterowania w czasie trwa-

nie czasu w górach. Podczas gdy w okresie wiosen-

nia pandemii COVID-19 w Czechach. Celem cząst-

nym obywatele chętnie przestrzegali obostrzeń rzą-

kowym jest oszacowanie, na podstawie przykła-

dowych, jesienią i zimą sytuacja uległa zmianie.

dów modelowych, kwoty, na jaką może potencjal-

Mnóstwo ludzi wybrało się do górskich kurortów

nie opiewać uchylanie się od płacenia podatków,

pokrytych śniegiem i, choć wyciągi narciarskie były

do jakiego może dochodzić.

nieczynne, nie brakowało innych form aktywności,
możliwe było na przykład narciarstwo zjazdowe,

Metodologia

biegowe czy zjeżdżanie ze stoku na różne sposoby
(Vaníčková, Lesáková, Wojnar, 2020).
W efekcie powstało też zapotrzebowanie na

W artykule jest omawiana kwestia szczególnej na-

usługi noclegowe, które były w tamtym czasie

tury, ponieważ dotyczy szarej strefy gospodarki,

ograniczone do zakwaterowania w celach podró-

dla której (jak dotąd) nie istnieją oficjalne dane,

ży służbowych. Turyści nie chcieli wracać do do-

które można by zaprezentować. Rozważania mają

mów po spędzeniu w górach maksymalnie jedne-

formę jedynie spekulacji na temat tego, w jakim

go dnia, dlatego początkowo naginali powyższe

stopniu podmioty oferujące usługi noclegowe wy-

zasady, zabierając ze sobą rodziny w podróże służ-

pełniały swoje zobowiązania podatkowe i przepi-

bowe (Švihel, 2020).

sy rządowe. Nasze dociekania bazują zatem na ba-

Chociaż tego typu postępowanie może być po-

daniu literatury na temat oszustw podatkowych

strzegane jako niemoralne i wiązać się z celowym

ogólnie, jak również na badaniach i analizie pub-

obchodzeniem przepisów rządowych w sytua-

licznie dostępnych informacji obejmujących okres

cji nadzwyczajnej, tego rodzaju usług zakwatero-

od marca 2020 r. do lutego 2021 r.
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Następnie, opierając się na przykładach, stwo-

lu, jedzenie itp. (Radvan, Kolářová, 2019, s 485),

rzyliśmy modele sytuacji, w których może docho-

podstawa opodatkowania zgodnie z art. 7 również

dzić do uchylania się od płacenia podatków, oraz

jest obliczana za pomocą równania (1), jednakże

oszacowaliśmy wielkość takiego możliwego uchy-

w tym przypadku stanowi podstawę do wyliczenia

lania się od podatków. Ponieważ – ze względu na

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

brak danych – nie jesteśmy w stanie dokładnie

Stawka służąca do wyliczania płatności z tytułu

określić całkowitej kwoty, na jaką opiewają oszu-

ubezpieczeń społecznych (SI) wynosi 29,2% i jest

stwa podatkowe, prezentujemy możliwą technikę

obliczana za pomocą równania (2):

obliczania takiej wartości (zobacz równania 1–7).
SI = [(TB × 0,50) × 0,292].

Obliczanie podatku
dochodowego oraz składek
na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne

(2)

Stawka dla płatności z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego (HI) wynosi 13,5% i jest obliczana za
pomocą równania (3):
HI = [(TB × 0,50) × 0,135].

(3)

Przy obliczaniu podatku dochodowego należy dokonać rozróżnienia pomiędzy podatnikiem bę-

W przypadku podmiotów prawnych podstawą

dącym osobą fizyczną a przedsiębiorcą, osobą

opodatkowania (TBc) jest różnica między przycho-

fizycz
ną nieprowadzącą działalności gospodar-

dami (R) a kosztami (C):

czej oraz osobą prawną. Sposób, w jaki te podmioTBC = R – C.

ty prowadzą swoją działalność, ma wpływ na inne

(4)

obowiązkowe płatności, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obliczanie podatku
od wartości dodanej (VAT)

Jeśli jest to osoba fizyczna, która nie prowadzi
działalności gospodarczej – na przykład osoba
wynajmująca dom na weekendy – jej dochód podlega opodatkowaniu w świetle art. 9 ustawy o po-

W przypadku gdy podmiot jest płatnikiem VAT, jego

datku dochodowym (1). Podstawa opodatkowania

obowiązkiem jest zapłata również tego podatku.

(TB) stanowi zatem różnicę pomiędzy dochodem

Podstawą w podatku od wartości dodanej (TBVAT)

całkowitym (I) a udokumentowanymi wydatkami

jest różnica pomiędzy kwotą należnego podatku

(E) lub między dochodem całkowitym (I) a wydat-

VAT (output), obliczanego na podstawie przeprowa-

kami wynoszącymi 30% procent dochodu (E30):

dzonych transakcji sprzedaży podlegających opodatkowaniu, a kwotą podatku naliczonego (input),

TB = I – E lub TB = I – E30.

obliczaną na podstawie zrealizowanych transakcji

(1)

zakupowych podlegających opodatkowaniu:
Należy zauważyć, że dochód stanowiący tę
VAT = ∑ output – ∑ input.

część podstawy opodatkowania nie służy za pod-

(5)

stawę do wyliczania płatności z tytułu ubezpieW obliczeniach nie uwzględnia się żadnego

czeń zdrowotnych i społecznych.
W przypadku osoby fizycznej – przedsiębiorcy2

mechanizmu odwrotnego obciążenia, ponieważ

oferującego poza samym wynajmem nieruchomo-

miejsce transakcji podlegającej opodatkowaniu

ści usługi dodatkowe, takie jak sprzątanie loka-

nie ulega zmianie (art. 10 ustawy o podatku VAT3).

2

Osoba fizyczna prowadząca działalność handlową na

3

podstawie licencji handlowej.
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W przypadku pojedynczych transakcji podlegają-

liwe bez przeprowadzenia lokalnego dochodzenia

cych opodatkowaniu – VAT od każdej takiej trans-

w tej sprawie.
Możemy jednak polegać na niebezpośrednich do-

akcji wynosi 10%:

wodach na potrzeby pomiaru szarej strefy, takich
VAT = output × 0,10.

jak zużycie energii elektrycznej, gazu lub wody oraz

(6)

transmisji danych (np. Kaufmann, Kaliberda, 1996;
Schneuder, Buehn, 2016). Możemy także opierać się

Obliczenie podatku
turystycznego

na informacjach, które stanowią spekulację.
Pierwszą z nich jest fakt, że niektórzy przedsiębiorcy mogą nadal oferować noclegi również oso-

Podmioty zajmujące się zakwaterowaniem w Re-

bom fizycznym, którym nie wolno z tych usług

publice Czeskiej są zobowiązane do pobierania od

korzystać w myśl ograniczenia nałożonego przez

swoich gości opłaty za pobyt (podatek turystycz-

państwo, tj. „…tylko osobom, dla których takie

ny) i przekazywania jej administracji podatkowej

zakwaterowanie jest niezbędne do wykonywania

na podstawie ustawy o opłatach lokalnych (Paříz-

pracy, zawodu, prowadzenia działalności gospo-

ková i in., 2013; Radvan, 2012; Radvan, 2020). Wy-

darczej lub podejmowania innej podobnej działal-

sokość tej opłaty (DR) każda gmina ustala we włas-

ności” (Rząd Republiki Czeskiej, 2021b).
Drugi scenariusz – bardziej prawdopodobny

nym zakresie:

z uwagi na sankcje – jest taki, że przedsiębiorF = P × DR.

(7)

ca wykorzystuje lukę prawną i oferuje fikcyjne
usługi długoterminowego wynajmu. Hejtmánek

Płatnikiem takiego podatku (F) jest osoba (P),

(2021) stwierdza, że „choć nikt oficjalnie tego nie

której zarejestrowane miejsce stałego pobytu nie

przyzna, działalność w zakresie zakwaterowania

znajduje się w danej gminie (art. 3 ustawy o po-

w Karkonoszach i innych czeskich regionach gór-

datku od działalności gospodarczej). Wynikająca

skich nadal kwitnie, pomimo zastosowania suro-

z tego tytułu opłata zależy od liczby dni pobytu tej

wych środków przeciwdziałających epidemii. Nie-

osoby w danej gminie.

zależnie od tego, czy w procederze uczestniczą
właściciele pensjonatów, mieszkań czy domów
weekendowych, przepisy rządowe są skutecznie

Badania, wyniki i dyskusja

obchodzone”. Każda umowa, w wyniku której dochodzi do obejścia obostrzeń, jest natychmiast
niszczona tuż po zakończeniu okresu najmu.

Badania rozpoczęły się od dwóch założeń. Oczywiste jest, że turyści przyjeżdżają w góry. Nie

Jeśli tak działoby się w rzeczywistości, wówczas

można jednak udowodnić, jak długo tam pozo-

skala oszustw byłaby ogromna. Na domiar złego

stają. Możemy jedynie oszacować, czy jest to tyl-

osoby biorące udział w takim procederze narusza-

ko jednodniowa wycieczka, czy turyści spędzają

łyby rządowe przepisy wprowadzone w celu zwal-

noc w samochodach, czy też korzystają z miejsco-

czania epidemii, narażając siebie i innych na za-

wych ośrodków oferujących noclegi. Udowodnie-

grożenie dla zdrowia. Nie można także zignorować

nie rzeczywistego naruszenia ustawy nie jest moż-

konsekwencji prawnych takich działań w zakresie
wypełniania zobowiązań podatkowych.

cowania cen oraz agenta nieruchomości, usług zakwate-

Jeżeli umowy byłyby niszczone nie tylko z uwa-

rowania, przyznawania praw użytkowania nieruchomo-

gi na to, że wchodzą w konflikt z obostrzeniami

ści i mediów w ramach przygotowania i koordynacji prac,

rządowymi, ale także w celu ukrycia dochodów,

takich jak w szczególności, usługi architekta i inżyniera

wówczas nie byłby płacony żaden podatek od ta-

inspekcji robót, miejsce, w którym znajduje się nieruchomość, stanowi miejsce transakcji podlegającej opodatko-

kich dochodów. A w przypadku osób fizycznych

waniu (art. 10s ustawy o VAT).

nie byłyby płacone także składki na rzecz ubez-
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pieczeń społecznych i zdrowotnych. Podatnik VAT

chód jednego podmiotu oferującego usługi nocle-

również popełniałby przestępstwo z uwagi na ob-

gowe może być kilkukrotnie wyższy.
Oprócz podatku dochodowego osoby fizyczne

niżenie wysokości należnego podatku VAT.

muszą także zapłacić składki na ubezpieczenia

Jednocześnie należy zauważyć, że w zależności

społeczne i zdrowotne:

od rodzaju oferowanego zakwaterowania, hotele
i właściciele innych rodzajów pensjonatów otrzymu-

SI = [(TB × 0,50) × 0,292 = [(700 × 0,50) × 0,292] =

ją dotację w wysokości 100–330 CZK w przeliczeniu

102,2 = 103 czk,

na wolny pokój (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, 2020). Ponieważ podmioty te

HI = [(TB × 0,50) × 0,135] = [(700 × 0,50) × 0,135]

naruszają wymogi stawiane w ramach programu

= 47,25 = 48 czk.

subwencyjnego, nie mają one absolutnie żadnych
podstaw prawnych do otrzymania takich dotacji.

Ponieważ osoba ta jest płatnikiem VAT, w obliczeniach należy uwzględnić też podatek od war-

Przykład modelowy nr 1

tości dodanej:
VAT = output × 0,10 = 1000 × 0,10 = 100 czk.

Korzystając z tego modelowego przykładu, obliczyliśmy teoretyczną kwotę, na jaką właściciel
pensjonatu (płatnik VAT), który generuje dochód

Jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje swojego do-

z usług wynajmu w wysokości 1000 CZK dziennie

chodu w wysokości 1000 CZK, uchyli się od opłace-

bez VAT (10%), uchylił się od płacenia podatków:

nia podatku dochodowego w kwocie 105 CZK, nie
opłaci także 103 CZK z tytułu ubezpieczenia społecz-

I = Q × P = 1 × 1000 = 1000 czk.

nego oraz 48 CZK za ubezpieczenie zdrowotne. Całkowita kwota uchylenia się od opłacenia podatku

Ponieważ nie znamy kosztów eksploatacji obiek-

musi uwzględniać także podatek VAT w wysokości
100 CZK, którego dana osoba nie zapłaci. W związ-

tu, stosujemy koszt jako procent dochodu (30%):

ku z tym łączna kwota uchylenia się od opłacenia
E = I × 0,30 = 1000 × 0,30 = 300 czk.

podatków wyniesie w efekcie 356 CZK, co stanowi
35,60% podstawy opodatkowania VAT dla 1000 CZK.

Podstawę opodatkowania obliczamy wyłącznie

Nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnej kwo-

jako fikcyjną podstawę opodatkowania w przeli-

ty uchylania się od płacenia podatków, do jakiego

czeniu na jeden dzień:

może dochodzić. Jeżeli jednak organy podatkowe
miałyby świadomość tego, jakiej kwoty należnych
płatności nie pobrały, mogłyby wówczas obliczyć,

TB = I – E30 = 1000 – 300 = 700 czk.

ile pieniędzy traci państwo.
Ponadto w obliczeniach należy uwzględnić fakt,

Podatek dochodowy (IT) obliczamy według

że państwo wypłaca przedsiębiorcy z grupy właś-

stawki wynoszącej 15%:

cicieli pensjonatów dotację na każdy wolny pokój
IT = TB × 0,15 = 105 czk.

w wysokości 200 CZK. Jest to kolejna kwota, którą traci budżet państwa, ponieważ wspomniany
podmiot korzysta z takiej dotacji bezprawnie.

Mamy świadomość, że kwota 105 CZK może zostać dodatkowo obniżona w wyniku zastosowania

Co więcej, należy również zauważyć, że za każ-

na przykład ulgi podatkowej czy z uwagi na ko-

dy dzień zakwaterowania trzeba uiścić obowiąz-

rzyści podatkowe wynikające z faktu posiadania

kową opłatę (F) w postaci sezonowego podatku tu-

dzieci. Jest to jednak kwota czysto poglądowa. Na-

rystycznego. Wysokość opłaty jest ustalana przez

leżałoby również uwzględnić fakt, że dzienny do-

gminę w drodze rozporządzenia.
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Uwaga:

E = I × 0,30 = 1000 × 0,30 = 300 czk.

W przypadku osoby prawnej obliczenia zobowiąPodstawę opodatkowania obliczamy w przeli-

zania podatkowego wyglądałyby podobne. Podstawą opodatkowania byłaby różnica pomiędzy

czeniu na jeden dzień:

przychodami a kosztami przy stawce podatkoTB = I – E30 = 1000 – 300 = 700 czk.

wej w wysokości 19%. Jednakże podmioty prawne z uwagi na swój charakter nie opłacają żadnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

Podatek dochodowy (IT) obliczamy według

i zdrowotnych.

stawki wynoszącej 15%:
IT = TB × 0,15 = 105 czk.

Potencjalne oszustwa
w obszarze wynajmu
prywatnych domów
weekendowych

Jeśli przedsiębiorca nie uwzględni w swoim zeznaniu podatkowym dochodu w wysokości 1000 CZK, dojdzie do uchylenia się od opłacenia podatku dochodowego w wysokości 105 CZK.

Kolejna grupa podmiotów oferujących zakwatero-

Kwota uchylenia się od opłacenia podatku wynie-

wanie, która wykorzystuje nieprecyzyjność defini-

sie zatem 10,50% za każde 1000 CZK, które nie zo-

cji prawnej w celu skorzystania z wyłączenia, obej-

stało uwzględnione w zeznaniu podatkowym.

muje właścicieli innych lokali rekreacyjnych, takich

Mamy świadomość, że kwota 105 CZK może zo-

jak domy weekendowe/wakacyjne. Są oni upoważ-

stać dodatkowo obniżona w wyniku zastosowa-

nieni do wynajmowania swoich nieruchomości na

nia na przykład ulgi podatkowej czy z uwagi na

krótki okres, pod warunkiem że „właściciel nie pro-

korzyści podatkowe wynikające z faktu posiada-

wadzi systematycznego wynajmu obiektów dla zy-

nia dzieci. Jest to jedynie kwota poglądowa. Mu-

sku” (Škapiková, 2021). Ten rodzaj dochodu został

sielibyśmy także wziąć pod uwagę fakt, że podat-

wymieniony w metodologii w ramach art. 9 usta-

nik ten może generować inne rodzaje dochodów

wy o podatku dochodowym. Z uwagi na fakt, że

(np. w ramach umowy o pracę), a zatem już ko-

dochód ten nie jest zgłaszany w elektronicznym sy-

rzysta z tego typu ulgi w części lub w całości.

stemie rejestracji sprzedaży, trudno jest ustalić, ile

W tym przypadku również nie jesteśmy w stanie

podmiot wynajmujący lokal zarobił, o ile w ogóle

stwierdzić dokładnej kwoty uchylania się od pła-

wygenerował jakiś dochód. W tym przypadku rów-

cenia podatków, do jakiego może dochodzić. Jeże-

nież zachodzi ryzyko, że podatek dochodowy od ta-

li jednak organy podatkowe miałyby świadomość

kiego dochodu nie zostanie opłacony.

tego, jakiej kwoty należnych płatności nie pobrały, mogłyby obliczyć skalę strat państwa.
Podobnie jak w pierwszym przykładzie tutaj

Przykład modelowy nr 2

również musimy dodać do całkowitej kwoty potencjalnych nadużyć finansowych opłatę pobieraną
przez gminę od osób, które korzystają z noclegu.

W tym przykładzie modelowym obliczono kwotę, na jaką podatnik wynajmujący swój lokal za
1000 CZK teoretycznie uchylił się od zapłacenia

Wnioski

podatku:
I = Q × P = 1 × 1000 = 1000 czk.

Na całym świecie sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 jest bardzo poważna. Poza prob-

Ponieważ nie znamy kosztów eksploatacji obiek-

lemami zdrowotnymi są także widoczne liczne
skutki społeczne i gospodarcze spowodowane

tu, stosujemy koszt jako procent dochodu (30%):
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rozprzestrzenianiem się wirusa. W tym artyku-

Ponadto należy także wspomnieć o bezprawnym

le przeanalizowaliśmy konsekwencje gospodar-

przyjmowaniu dotacji na wolne pokoje (w wyso-

cze w sektorze turystycznym, a w szczególności

kości 200 CZK w przeliczeniu na pokój w placów-

w branży usług noclegowych. Działalność w tym

ce należącej do kategorii pensjonatów) oraz braku

sektorze mocno wyhamowała ze względu na ogra-

opłat w ramach sezonowych podatków od działal-

niczenia w przemieszczaniu się ludności (z wyjąt-

ności gospodarczej.
W przypadku wynajmowania lokali przez oso-

kiem podróży służbowych).
Jednakże, analizując rozwój wypadków w trak-

by, które nie są przedsiębiorcami, uchylanie się

cie pandemii, oczywiste staje się, że podczas gdy

od płacenia podatków może wynosić 105 CZK za

wiosną 2020 r. obywatele Czech przestrzegali

każde 1000 CZK, które nie zostanie zadeklarowa-

ograniczeń rządowych, jesienią i zimą tego same-

ne w zeznaniu podatkowym. Ponadto należy doli-

go roku próbowali już podróżować i spędzać zimo-

czyć do tego nieopłacony podatek od działalności

we dni w górach.

gospodarczej.

Ponieważ jednak przyjezdnym rodzinom nie

Naszym zdaniem większość przedsiębiorców

wolno było korzystać z usług zakwaterowania

i osób fizycznych prezentuje uczciwą postawę,

w myśl zastosowanych środków rządowych, po-

to znaczy wypełniają swoje zobowiązania podat-

szukiwały one sposobów na obejście przepi-

kowe jak należy. Jednakże pojawiają się co naj-

sów, by spędzić w górach więcej niż jeden dzień.

mniej spekulacje, że niektórzy przedsiębiorcy pro-

W ostatecznym rozrachunku zdołały znaleźć kil-

wadzący interesy w obszarach górskich mogą do-

ka luk, które pozwoliły im osiągnąć swój cel. Po

puszczać się nielegalnych działań (np. Hejtmánek,

pierwsze wiele osób wybierało się w fikcyjne po-

2021).
W takich przypadkach jednak organ podatkowy

dróże służbowe w regiony górskie wraz z członka-

nie ma wiele możliwości wykrycia takiego oszu-

mi rodziny.
Zaczęto także krótko- lub długoterminowo wy-

stwa. Chociaż istnieje na to sposób w postaci kon-

najmować domy wakacyjne, które nie są w okreś

troli przeprowadzanych na miejscu, ale stanowi

lonych okolicznościach objęte żadnym zakazem.

on ogromne obciążenie dla zasobów ludzkich.

Choć tego typu postępowanie nie jest w sposób

Możliwe jest także wykrycie szarej strefy za pomo-

bezpośredni zabronione, może stwarzać prze-

cą pośrednich metod, takich jak analiza i porów-

strzeń dla powstawania szarej strefy i występowa-

nanie zużycia energii elektrycznej, gazu lub wody

nia przypadków uchylania się od opodatkowania,

oraz przesyłu danych.
Biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę obiektów

czego przykładem jest niszczenie umów po zakoń-

w obszarze górskim, metoda sprawdzania zuży-

czeniu okresu najmu.
Obliczyliśmy wartość uchylania się od pła-

cia mediów wydaje się skuteczniejsza, ponieważ

cenia podatków w tych przypadkach za pomo-

pozwala na bardziej ukierunkowane planowanie

cą przykładów modelowych. Wyniki pokazują,

kontroli. Efekty takich działań mogą być nawet

że przedsiębiorcy – podatnicy – mogą dopuszczać

znacznie lepsze, jeśli możliwy jest zdalny odczyt

się oszustw podatkowych opiewających na kwotę

takich danych zużycia mediów w krótszych odstę-

356 CZK przy podstawie opodatkowania 1000 CZK.

pach czasu.
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Abstract
Tax Fraud in Accommodation Services During
the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic
The situation around the COVID-19 pandemic is very serious worldwide. In addition to
health problems, it also has many social and economic impacts. In our article, we have
looked at the economic impact on the accommodation services sector. Despite repeated
restrictions imposed by the government of the Czech Republic on this activity, there is
speculation about violations of government measures.
Our article aimed at identifying possible weaknesses in government measures and potential space for the emergence of a “grey economy” segment in accommodation services
during the COVID-19 pandemic in the Czech Republic.
Our results show that there may be a tax evasion of 35.6% relating to entrepreneurs’ income. In addition, such a businessman receives a subsidy per unoccupied room and does
not pay any occupational tax for accommodated guests.
For natural persons who do not hire their premises on an ongoing basis, the tax evasion
rate may be 10.5%, while still no charge on stay (tourist tax) is paid.
Keywords: accommodation, coronavirus pandemic, COVID-19, tax, tourist tax, tax evasion
JEL Classification: K34, H26
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