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obniżenie np. do ustawowego minimum w celu pokrycia strat.  Użyte sformułowanie jest 

dosłowną kalką z Komunikatu Komisji zawierającego wytyczne wspólnotowe dotyczące 

pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 

244/02). Zastosowana fraza jest nieczytelna na gruncie prawa polskiego, nieprecyzyjna i w 

praktyce nie do zastosowania przez organy zwracające podatek. 

W zakresie art. 3a ust. 1 pkt 3  – organ dokonujący zwrotu podatku akcyzowego nie jest 

w stanie zweryfikować jego przestrzegania. Zgodnie z tym przepisem zwrot podatku nie 

przysługuje producentowi jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Podstawy do 

ogłoszenia upadłości wynikają z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 

naprawcze. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność spółki. Spółkę uważa się za 

niewypłacalną, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a także 

gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku. Powstaje pytanie jak ma to stwierdzić 

organ dokonujący zwrotu podatku (wójt, burmistrz, prezydent miasta), jeżeli nie ma żadnych 

instrumentów do kontroli wykonywania przez producentów rolnych ich obowiązków 

wynikających z ich bieżącej sytuacji ekonomicznej?  
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