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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Otrzymałem informację od organizacji branżowej, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elek-

trycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT, w której zwrócono uwagę na problem coraz częstszych przy-
padków pojawiania się na polskim rynku dużych partii towaru, głównie telefonów komórkowych, po cenach 
niższych niż są w stanie zaoferować producenci, które to towary pochodzą od nieznanych dystrybutorów. 

Istnieje podejrzenie, że proceder ten jest związany z wyłudzeniami VAT. Sytuacja ta obciąża uczciwych 

przedsiębiorców poprzez zachwianie mechanizmów konkurencyjności na rynku oraz nasilające się kontrole 
urzędów skarbowych. 

Przedstawiono mi również raport uzasadniający konieczność wprowadzenia mechanizmu odwróconego 

obciążenia przy rozliczaniu VAT w handlu wybranymi urządzeniami elektronicznymi. Raport informuje, że 
na polskim rynku elektroniki użytkowej, w szczególności w obrocie telefonami komórkowymi, dochodzi do 

nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług (VAT), przy czym nieprawidłowości te wystę-

pują w dużej skali i mają charakter systemowy. 
Według raportu nieprawidłowości w rozliczaniu VAT stanowią poważny problem z punktu widzenia do-

chodów budżetu państwa oraz prawidłowego funkcjonowania rynku. Proceder wyłudzania VAT występuje 

głównie w obrocie łatwo zbywalnymi wyrobami o wysokiej wartości, to jest wyrobami, które ze względu na 

ich zastosowanie mogą być stosunkowo łatwo i w dużych ilościach zbywane poza legalnym obrotem, jeśli 
tylko zostaną zaoferowane chociaż nieznacznie poniżej cen rynkowych. Chodzi też o produkty o niewielkich 
rozmiarach i wysokiej wartości, które z uwagi na te cechy przynoszą zyski o wymiernych rozmiarach. Wy-
stępowanie tego rodzaju patologii miało miejsce w Polsce w obrocie produktami stalowymi. Obecnie, zda-
niem ZIPSEE, branżą najbardziej narażoną na oszustwa w zakresie VAT jest handel urządzeniami telefonii 
mobilnej, komputerami osobistymi oraz ich częściami i akcesoriami oraz podobnymi wyrobami. 

Zwracam się więc z pytaniem do Pana Ministra: czy Ministerstwo Finansów dostrzega problem wyłudza-
nia podatku VAT przez podmioty handlujące na rynku telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami elek-
troniki użytkowej oraz czy widzi konieczność wprowadzenia regulacji prawnych eliminujących tego rodzaju 

zagrożenia? 
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