
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 67. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 grudnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Znana jest Panu sprawa licznej grupy przedsiêbiorców transportowych z województwa ³ódzkiego,

w stosunku do których organy skarbowe zakwestionowa³y transakcje zakupu paliwa i w zwi¹zku z tym
zakwestionowa³y te¿ odliczenie podatku VAT za okres piêciu lat wstecz. Sytuacja taka dotyczy ponad stu
przedsiêbiorców, którzy nagle postawieni zostali wobec koniecznoœci zap³acenia zaleg³ych podatków
w kwotach stawiaj¹cych ich na krawêdzi bankructwa. Sprawa ta by³a przedmiotem licznej koresponden-
cji skargowej prowadzonej z Panem Ministrem, by³a tak¿e przedmiotem mojego oœwiadczenia z dnia 8 lip-
ca 2010 r., na które odpowiedzi udzieli³ Pan Minister marsza³kowi Senatu w dniu 13 sierpnia 2010 r.

Z okolicznoœci sprawy wynika, i¿ przedsiêbiorcy transportowi nabywali paliwo od czterech firm; przy
czym paliwo to nie by³o podobno w³asnoœci¹ tych firm i dlatego zakwestionowano te transakcje jako nie-
kwalifikuj¹ce siê do odliczenia VAT. Z treœci kierowanych przez Pana do samych zainteresowanych
przedsiêbiorców pism wynika, ¿e nikomu z przedsiêbiorców transportowych nie udowodniono ani na-
wet nie zarzucono œwiadomego oszustwa. Jeœli mia³o miejsce jakieœ oszustwo w zwi¹zku z transakcja-
mi, to po stronie firm sprzedaj¹cych paliwo.

Mam w zwi¹zku z przedstawion¹ spraw¹ nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy podleg³e Panu Ministrowi urzêdy skarbowe skupiaj¹ siê wy³¹cznie na odzyskaniu podatku

VAT od nabywców paliwa, czy te¿ podjê³y równoczeœnie jakieœ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowa-
nia tego podatku od firm sprzedaj¹cych, tych, które faktycznie uzyska³y korzyœæ maj¹tkow¹, podlega-
j¹c¹ na sprzeda¿y paliwa wraz z podatkiem VAT? Chodzi w tym przypadku o firmy Rolimex, „J.
Szerszeñ”, Texmet i Bogromil.

2. Jeœli wspomniane w poprzednim pytaniu dzia³ania s¹ prowadzone, to jakie s¹ ich efekty? Ile nale¿-
nego podatku VAT odzyskano do tej pory od tych nieuczciwie dzia³aj¹cych firm paliwowych? Jakie kwo-
ty maj¹ byæ jeszcze odzyskane?

3. Czy pracownicy urzêdów kontroli skarbowych, którzy ujawnili nadu¿ycia zwi¹zane z transakcjami
sprzeda¿y paliwa i doprowadzili do obci¹¿enia firm transportowych koniecznoœci¹ zap³acenia nies³u-
sznie odliczonego podatku VAT, otrzymali z tego tytu³u jakieœ nagrody lub inne gratyfikacje materialne?
A jeœli tak, to w jakiej wysokoœci?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




