
Oświadczenie złożone
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego

oraz Wojciecha Skurkiewicza
na 7. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 marca 2012 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W minionej kadencji Senatu RP kilkakrotnie zwracałem się do Pana Ministra z oświadczeniami dotyczą-

cymi przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego, co do których organy skarbowe w woje-
wództwie łódzkim zakwestionowały za okres pięciu lat wstecz odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa,
które według organów skarbowych było sprzedawane nielegalnie.

W szczególności w odpowiedzi z dnia 7 stycznia 2011 r. na moje oświadczenie wygłoszone na 67. posie-
dzeniu Senatu RP VII kadencji stwierdził Pan, iż: „prowadzone przez organy podatkowe sprawy są wynikiem
ujawnienia – przy udziale organów ścigania – licznych przypadków wystawiania tzw. pustych faktur przez
zarejestrowanych przedsiębiorców, którzy faktycznie nie prowadzili działalności gospodarczej, a jedynie
firmowali działalność innych osób, sprzedających paliwa płynne pochodzące z nieznanych źródeł, przy czym
najczęściej sprzedawano olej opałowy jako olej napędowy”.

Prosimy w związku z tym o wyjaśnienie kilku spraw.
1. Jaka była skala opisanego wyżej procederu przestępczego?
2. Ile tak zwanych pustych faktur ujawniono?
3. Jaka była skala sprzedaży paliwa pochodzącego z nieznanych źródeł i ile oleju opałowego sprzedano

jako olej napędowy?
4. Czy sprawcy opisanego wyżej procederu, jak rozumiem, przestępczego, ponieśli odpowiedzialność kar-

ną, a jeśli tak, to jaką?
5. Jaka była wielkość strat Skarbu Państwa wskutek opisanego procederu przestępczego?
6. Jaką kwotę poniesionych przez Skarb Państwa strat udało się organom skarbowym odzyskać od spraw-

ców procederu przestępczego (mam na myśli sprzedawców nielegalnego paliwa, a nie jego nabywców) opi-
sanego wcześniej?

7. Jakie działania podjął Pan Minister, żeby wyeliminować w przyszłości możliwość nadużyć, jakie Pan
opisał w cytowanym wcześniej fragmencie odpowiedzi na moje oświadczenie?

Jak wynika z Pańskich dotychczasowych odpowiedzi, żadnemu z przedsiębiorców transportowych nie
przypisano jak dotychczas świadomych oszustw czy nadużyć, gdyż kupowali oni paliwo w okolicznościach
wskazujących na legalność transakcji. W związku z tym pragniemy polecić Pańskiej uwadze wyrok Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka z 22 stycznia 2009 r. w sprawie „Bulves” AD v. Bułgaria (cytuję za „Lex”
nr 478333) z następującą tezą: „W zakresie, w jakim skarżąca spółka w pełni i terminowo wypełniała przepi-
sy dotyczące podatku VAT ustanowione przez Państwo, nie miała możliwości wymuszenia przestrzegania
tych przepisów przez swego dostawcę i nie miała wiedzy co do tego, iż dostawca ten nie realizował tych
przepisów, spółka ta mogła zasadnie oczekiwać, iż będzie mogła skorzystać z jednej z głównych zasad sys-
temu opodatkowania VAT w postaci umożliwienia jej odliczenia naliczonego podatku VAT, który spółka ta
uiściła do rąk swego dostawcy. Ponadto jedynie po złożeniu wniosku o takie odliczenie i przeprowadzeniu
krzyżowej kontroli dostawcy (skarżącej spółki) przez organy podatkowe można było dokonać oceny, czy
dostawca ten w pełni wywiązywał się ze swoich obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT.
Tym samym należy uznać, iż prawo skarżącej spółki do odliczenia naliczonego podatku VAT sprowadzało
się przynajmniej do «uzasadnionej prawnie ekspektatywy» uzyskania skutecznego poszanowania prawa wła-
sności stanowiącego «mienie» w rozumieniu pierwszego zdania art. 1 Protokołu nr 1.”

Czy Pan Minister dostrzegł to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał w sprawie identycznej
pod względem faktycznym jak sprawa łódzkich transportowców i przyznał rację przedsiębiorcom będącym



ofiarą nieuczciwego dostawcy? I czy w związku z tym nie widzi Pan potrzeby zweryfikowania swojego po-
glądu na wielokrotnie poruszaną przeze mnie sprawę łódzkich transportowców województwa łódzkiego, któ-
rzy też „nie mieli możliwości wymuszenia przestrzegania tych przepisów przez swego dostawcę”?

Będziemy zobowiązani za szczegółową analizę przedstawionej sprawy.

Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz




