
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego,  

Wojciecha Skurkiewicza i Roberta Mamątowa 
na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 listopada 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Niejednokrotnie zwracaliśmy się do Pana Ministra z oświadczeniami dotyczącymi transportowców z zie-

mi łódzkiej. Wskazujemy, że sprawa dotyczy kwestionowania przez organy skarbowe prawa do odliczenia 
podatku VAT naliczonego w transakcjach zakupu paliwa w sytuacji, gdy to dostawca towaru nie dopełnił 
formalności lub naruszył przepisy podatkowe. W odpowiedziach udzielanych przez Pana Ministra wskazy-
wano, że działania organów podatkowych w przedmiotowych sprawach są prawidłowe, co potwierdzają wy-
roki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA w Warszawie.  

W tym czasie nastąpiła zmiana oceny działań aparatu skarbowego przez wymiar sprawiedliwości, w tym 
międzynarodowy. Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach z dnia 26 czerwca 2012 r. (I FSK 
1200/11 oraz I FSK 1201/11) uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w spra-
wach analogicznych do spraw transportowców z ziemi łódzkiej. Zmiana linii orzeczniczej NSA wynika z 
kolei z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach C-80/11 
i C-142/11. TUSE w swoim orzeczeniu wskazał, że w świetle dyrektywy nr 2006/112 organy podatkowe nie 
mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku 
VAT badał, czy wystawca faktury za towary i usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy 
dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest je w stanie dostarczyć oraz czy wywiązuje się z 
obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT. 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości wskazał 
Pan, że wyrokowi trybunału nadaje się zbyt duże znaczenie i że nie zmienia ono sytuacji transportowców. 
Zwracamy uwagę, że po wyroku TSUE zapadło kilka orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (między 
innymi wyrok NSA z 27 lipca 2012 r. I FSK 1769/11), które potwierdziły słuszność zawartych w nim tez i 
które powinny przełożyć się na zmianę stanowiska dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w tym na dopuszcze-
nie do wznowienia postępowań podatkowych w przedmiotowej sprawie oraz wydanie decyzji pozytywnych 
dla przedsiębiorstw transportowych. 

Mając na względzie przedstawione fakty, prosimy o wskazanie, czy niepotwierdzanie stanowiska aparatu 
skarbowego i Pana Ministra również w orzeczeniach sądów administracyjnych spowodowały prawidłową 
ocenę znaczenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości oraz zmianę stanowiska polegającą na nieobciążaniu 
podatników negatywnymi konsekwencjami działań kontrahentów. W przypadku skierowania w przedstawio-
nej sprawie wytycznych lub innych wystąpień do dyrektorów izb skarbowych prosimy o ich przekazanie oraz 
przedstawienie prezentowanego stanowiska ministerstwa. 
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