
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej oraz do ministra sprawiedliwości, 

prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym w L. zapadł wyrok w sprawie przeciwko J.M., który 

prowadził działalność gospodarczą pn. (…) z siedzibą w M., (…). Sąd Rejonowy w L. w wyroku do sygn. akt 

II K 644/16 uniewinnił oskarżonego J.M. od popełnionego czynu z art. 62 §2 kks. Akt oskarżenia w tej spra-

wie wniósł naczelnik Urzędu Skarbowego w L. Wyrok ten jest prawomocny. Nadto wobec podatnika, pana 

J.M., w dniu 19 stycznia 2016 r. wydano decyzję w sprawie nr PP/4213-30/15, na podstawie której wszczęto 

postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za czwarty kwartał 2010 r. i postępowanie 

to trwa do dziś. 

W internetowej wersji KRS oraz CEIDG nie można wyczytać, czy podatnik znajduje się w rejestrze VAT 

jako podatnik czynny. W tym kontekście trzeba też zauważyć, że pan M. ma wykształcenie zawodowe 

i podejmuje decyzje gospodarcze w swojej firmie w oparciu o takie, a nie inne doświadczenie i wiedzę ży-

ciową. W związku z tym wielce prawdopodobne jest, że nie sprawdził swoich kontrahentów, gdyż nie był 

w stanie, a był skoncentrowany na wykonaniu w terminie prac, które, jak twierdzi, miały większy zakres niż 

te, w sprawie których umówił się z inwestorami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że CEIDG funkcjonuje od 

1 lipca 2011 r. Można także odnieść się do stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu decyzji PP/4213-30/15, 

str. 6, cyt.: „Zgodnie z odpowiedzią Gminy L. w ofercie przetargowej wykonawca wskazał, że nie zamierza 

powierzać do podwykonawstwa żadnej części zamówienia”. Zainteresowany twierdzi, że wykonywał dodat-

kowe roboty ziemne, nieujęte w przetargu, co do których nie musiał zgłaszać podwykonawstwa, a koszty 

pokrył ze środków własnych, ponieważ przedmiar robót zgodnie ze specyfikacją był poglądowy. 

Organ administracyjny, wskazując w uzasadnieniu decyzji analogię zachowania podatnika, pana J.M., do 

zachowań opisanych jako wyczerpujące znamiona czynów karnoskarbowych, wskazał orzeczenia sądów 

administracyjnych w sposób niekompletny. Przykładowo nie podał sygnatury wyroku WSA sądu w Poznaniu 

w wyroku z 14 marca 2014 r. (karta 6 decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 

19 kwietnia 2018 r.). Urząd Skarbowy w L., co szczególnie istotne, nie wniósł apelacji od wyroku Sądu Re-

jonowego w L. w sprawie do sygn. II K 644/16 uniewinniającego podatnika, pana J.M., od popełnienia prze-

stępstwa skarbowego z art. 62 §2 kks. Tymczasem organy skarbowe w uzasadnieniach wydanych decyzji 

zdają się pomijać ten fakt lub oceniać go jako obojętny dla oceny sytuacji podatkowej i życiowej wymienio-

nego. Co szczególnie istotne, Sąd Rejonowy w L., oceniając zachowanie podatnika w aspekcie możliwości 

wyczerpania znamion przestępstwa skarbowego z art. 62 §2 kks, zauważył, str. 18 uzasadnienia, iż organy 

skarbowe, odnosząc się do zachowania podatnika, oceniają wyłącznie znamiona przedmiotowe powołanego 

przestępstwa skarbowego, a nie oceniają ich w kontekście zachowania podatnika, czyli nie uwzględniają 

znamion podmiotowych. 

Oceniając całościowo zachowanie pana M., niewątpliwie trudno mówić, jak to czynią organy skarbowe, 

o tzw. karuzeli podatkowej, gdyż podatnik prowadził działalność gospodarczą, jest osobą nieposiadającą wy-

kształcenia w zakresie finansów publicznych lub praw, a wspomniane roboty budowlane zostały wykonane 

na rzecz inwestorów, co potwierdzają odbiory, gdyż roboty zostały wykonane na rzecz podmiotów publicz-

nych, zaś świadkowie sprawy w postaci pracowników pana M. stwierdzają zarówno w postępowaniu karnym, 

jak i administracyjnym, że podwykonawcy istnieli, choć postępowanie w tej sprawie odbywało się ponad 

5 lat po wykonaniu realizacji, a po czasie tym wielu świadków mogło nie pamiętać lub nie pamiętało dokład-

nie zaistniałych zdarzeń. Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. dopiero w trakcie toczącego się postępowania 

administracyjnego, w dniu 9 grudnia 2016 r., to jest po prawie 2 latach od dnia kontroli, jaka miała miejsce 

20 maja 2015 r, nr KP/411-48/15W, skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w L.  

Oceniając zachowanie pana J.M. trzeba zaznaczyć, iż do chwili postępowania, o którym jest mowa wyżej, 

wedle jego oświadczenia nie miał on żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec ZUS i US oraz nie był 

karany lub oskarżony w żadnych postępowaniach sądowych lub prokuratorskich i prawa pracy, a działalność 

prowadzi bez przerwy od 1997 r. W obecnej sytuacji czas poświęcony na wyjaśnianie sprawy, koszty z tym 



związane, w tym odejście pracowników, utrata wiarygodności, powodują, że przedsiębiorca znajduje się na 

krawędzi upadłości. 

W efekcie decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy w L., sygn. PP/4213-30/15, w zakresie nierzetelnych 

faktur w dniu 26 stycznia 2018 r. został wydany wyrok nakazowy w sprawie przeciwko J.M. Sąd Rejonowy 

w L. wyrokiem nakazowym, sygn. akt II K 343/17, uznał J.M. za winnego posługiwania się nierzetelnymi 

fakturami. Jednak w sprawie z 17 sierpnia 2017 r. dotyczącej tych samych faktur ten sam sąd rejonowy wydał 

wyrok uniewinniający J.M. Wyrok z dnia 17 stycznia 2017 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony naczel-

nikowi Urzędu Skarbowego w L. na długo przed zapadnięciem wyroku nakazowego, jednakże organ skarbo-

wy nie dołączył wyroku ze sprawy II K 644/16 do sprawy II K 343/17. W zaistniałej sytuacji faktycznej po-

jawia się problem dotyczący relacji pomiędzy prawomocnymi orzeczeniami sądowymi a postępowaniami 

karnoskarbowymi. 

Na korzyść podatnika świadczy też fakt, iż pan M. do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą 

i odprowadza z tego tytułu stosowne daniny publiczne jako nieliczny z przedsiębiorców wymienionych 

w decyzji PP/4213-30/15. Poza panem M. wymienione tam podmioty w większości albo prowadzą działal-

ność w ograniczonym zakresie, albo nie prowadzą jej wcale lub nie żyją. Relacje wymienionego 

z nierzetelnymi kontrahentami powinny zostać objęte oceną pod kątem realizacji znamion oszustwa, tymcza-

sem konsekwencje nierzetelności wymienionych ponosi w głównej mierze przedsiębiorca, który do dzisiaj 

prowadzi działalność, opłaca daniny publicznoprawne i ewentualnie można uznać, iż działał bez należytej 

pomocy prawnej lub bez rozeznania w związku z brakiem umyślności. W zaistniałej sprawie brak umyślności 

jest okolicznością kluczową, skutkującą uniewinnieniem podatnika w sprawie karnej i fakt ten powinien zo-

stać wzięty pod uwagę także w aspekcie oceny jego zachowania w toku dalszej analizy organów skarbowych. 

Jak wynika przykładowo z wyroku WSA w Kielcach, sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe 

są związane ustaleniami faktycznymi zawartymi w związku z postępowaniem karnym – I SA/Ke 715/10. 

Wobec przytoczonych faktów wniesienie oświadczenia w przedmiotowej sprawie było uzasadnione. 

1. Czy Minister Sprawiedliwości wraz z Ministrem Finansów w toku zmian przepisów, w tym wprowa-

dzenia JPK, poprawią stosowne rejestry KRS i CEIDG tak, aby znalazła się tam informacja o tym, czy podat-

nik zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny? 

2. Jakie przesłanki stoją na przeszkodzie temu, aby dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie 

przychylił się do prośby podatnika J.M. i ponownie przeanalizował sprawę, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 

J.M. wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2017 r. został uniewinniony i naczelnik Urzędu Skarbowego w L. nie 

wniósł odwołania od tego wyroku? 

3. Czy organ podatkowy powinien powiadomić sąd karny o uniewinnieniu względem tego samego podat-

nika we wcześniejszej sprawie? 

4. Czy Minister Finansów obejmie nadzorem wszystkie postępowania i decyzje wydane w sprawie J.M., a 

Minister Sprawiedliwości – odłam karny sprawy? 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 

 
 


