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przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
30 czerwca 2010 r. przed siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli demonstrowa³a grupa oko-

³o stu przedsiêbiorców transportowych z województwa ³ódzkiego. Przedmiotem protestu by³y dzia³ania
w³adz skarbowych, które w odniesieniu do w³aœcicieli tych firm zakwestionowa³y zasadnoœæ odliczenia
podatku VAT przy zakupach paliwa. Naliczenie podatku za okres piêciu lat wstecz spowodowa³o, ¿e fir-
my te znalaz³y siê na krawêdzi bankructwa, nie s¹ one bowiem w stanie zap³aciæ naliczonych podatków,
któr¹ id¹ w setki tysiêcy, a nawet miliony z³otych.

Charakterystyczne w tej sprawie jest to, ¿e w³aœcicielom wymienionych firm nie udowodniono ani
nawet nie zarzucono ¿adnego oszustwa czy choæby nadu¿ycia. Organy skarbowe, jak dotychczas, w ¿a-
dnym postêpowaniu nie wykaza³y, aby transakcje, od których odliczono podatek VAT, by³y fikcyjne albo
fa³szywe. Ci ludzie œcigani s¹ na podstawie domniemañ, jak dotychczas, go³os³ownych. Jest mi wiado-
me, ¿e wymienieni przedsiêbiorcy wielokrotnie zwracali siê do Pana Ministra z interwencjami, ale nie-
stety bezskutecznie.

Mam w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Panu Ministrowi znana jest sytuacja tych firm? Wystêpowa³o do Pana w tej sprawie Stowarzy-

szenie Transportowców Ziemi £ódzkiej z siedzib¹ w Grabowcu.
2. Czy Pan Minister akceptuje dzia³ania podleg³ych sobie w³adz skarbowych wobec tych firm,

a w szczególnoœci czy uwa¿a Pan za prawid³owe to, ¿e dzia³ania represyjne w³adz skarbowych podejmo-
wane s¹ wobec przedsiêbiorców, którym nie wykazano ani nawet nie zarzucono ¿adnych nadu¿yæ?

3. Czy w³aœciwe jest to, ¿e organy skarbowe podejmuj¹ dzia³ania represyjne po up³ywie piêciu lat
i stawiaj¹ przedsiêbiorców w obliczu koniecznoœci zap³acenia ogromnych zaleg³oœci, co prowadzi do
bankructwa ich firm?

4. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e tego rodzaju represyjne dzia³ania wobec uczciwych przedsiêbiorców s¹
sprzeczne z deklarowan¹ przez rz¹d wolnoœci¹ gospodarcz¹ i polityk¹ przyjazn¹ wobec przedsiêbior-
ców?

5. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e tego typu represyjne dzia³ania nie s¹ uzasadnione choæby wobec faktu, ¿e
prowadz¹ one do bankructwa wielu firm i utraty miejsc pracy przez kilka tysiêcy zatrudnionych w nich
osób?

6. Czy Pan Minister gotów jest rozwa¿yæ umorzenie naliczonych wobec tych przedsiêbiorców podat-
ków, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e chodzi o uczciwych przedsiêbiorców, którzy nie dopuœcili siê ¿adnych
nadu¿yæ?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




