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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W interpretacjach podatkowych ministra finansów z dnia 15 października 2008 r., sygn. IPPP1/443-

516/08-2/AW, oraz z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. IPTPP1/443-100/11-2/IG, Ministerstwo Finansów zajęło 
jednoznaczne stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem VAT wyrobów ciastkarskich i uznało, że wy-
roby ciastkarskie niezawierające konserwantów, a mające – tak jest od 2010 r. – okres trwałości nieprzekra-
czający czterdziestu pięciu dni, jako tak zwane wyroby świeże podlegają podatkowi VAT według stawki 7%. 

Wbrew tej interpretacji Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi w postępowaniu kontrolnym 
nr UKS1091/W3P2/42/19/10/63/025 prowadzonym wobec przedsiębiorstwa „Torimex” w Białej Rawskiej 
uznał wyroby ciastkarskie spełniające powyższe warunki, to znaczy niezawierające konserwantów i niemają-
ce okresu trwałości dłuższego niż czterdzieści pięć dni, za wyroby o przedłużonej trwałości, podlegające 
podatkowi VAT o stawce 22%. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Kontrola w jednym średniej wielko-
ści zakładzie piekarniczym i obejmująca jedynie niewielką część działalności tego zakładu trwa już od ponad 
dwóch lat. 

Pragniemy zainteresować tą sprawą Pana Ministra Finansów i przede wszystkim prosimy o wyjaśnienie, 
jak to jest, że podległy Panu Ministrowi aparat skarbowy dokonuje interpretacji prawa i wydaje rozstrzygnię-
cia sprzeczne z urzędowymi interpretacjami Pana Ministra. Jak ta sytuacja ma się do zasad państwa prawa, 
w którym obywatel powinien mieć zaufanie do organów państwa, a tym bardziej do ministra? Co Pan Mini-
ster zrobi w tej sprawie i co Pan Minister zrobi generalnie w skali całego kraju, aby wykluczyć takie sytuacje, 
że interpretacje podatkowe Pana Ministra nie są respektowane przez podległy aparat urzędniczy? Jak Pan 
zamierza wzmocnić gwarancje dla obywateli, w tym wypadku przedsiębiorców, tak żeby postępowanie ad-
ministracji skarbowej w sprawach podatkowych nie było dowolne, a w ślad za tym korupcjogenne? 

Prosimy również o sprawdzenie, czy postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi w wymienionej 
przez nas sprawie nie ma charakteru nękania przedsiębiorcy i czy nie jest związane z nadużyciem uprawnień 
służbowych. 

Prosimy o szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Wojciech Skurkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




