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Pan
Paweł Szałamacha
Minister Finansów
Szanowny Panie Ministrze,
Na podstawie art. 16 i art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 Nr 33 poz. 350 z późn.
zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi wyjaśnień w sprawie dotyczącej pisma Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Przemyślu (sygn. OB-2/7014-4/15) skierowanego do przedsiębiorców – podatników z terenu
województwa podkarpackiego ws. procedury rozliczania podatku od towarów i usług – TAX FREE (kopia w
załączeniu). Jak wynika z pisma, Naczelnik US obliguje w nim podatników do wprowadzenia dodatkowych procedur
przy sprzedaży towarów oferowanych przez podkarpackie firmy w ramach ww. procedury. Pismo wzbudziło
zaniepokojenie sprzedawców, którzy postrzegają je jako zagrożenie dla dalszego funkcjonowania ich firm i
prowadzonej działalności, opartej głównie na sprzedaży towarów klientom z Ukrainy, których do dokonywania
zakupów w naszym kraju zachęcały dotychczas jakość oferowanych produktów, konkurencyjność cen oraz możliwość
zwrotu podatku VAT. Jak wykazują autorzy pisma, nabywcy spoza Unii Europejskiej to osoby prywatne dokonujące
zakupów do wysokości kwoty 500 euro, która gwarantuje wwożącym towar na teren Ukrainy, ulgi celne. Stanowią oni
około 70-80% procent klientów podkarpackich firm zlokalizowanych szczególnie na terenach przygranicznych, co nie
pozostaje bez wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i współpracę transgraniczną, ale też ma niebagatelne znaczenie w
skali gospodarki całego kraju. Z informacji przekazanych mi podczas rozmów z podkarpackimi przedsiębiorcami
wynika, że w obliczu wprowadzenia nowych uregulowań US, ich dotychczasowi klienci rozważają zaprzestanie dalszej
współpracy, z uwagi na fakt, iż rozliczanie drobnych zakupów procedurą dokumentu SAD wygeneruje dodatkowe
opłaty celne i wydłuży czas załatwiania formalności. W rezultacie skłoni ich do nabywania towarów w innych krajach
UE, które zagwarantują bardziej atrakcyjny system handlu. Właściciele firm wskazują przy tym nieprawidłowości
wynikające z pojawiania się na polskim rynku zagranicznych podmiotów gospodarczych wykorzystujących słabnącą
pozycję lokalnych polskich firm oraz odpływ tych ostatnich poza granice kraju. Nie pozostaje to bez znaczenia dla
wpływów podatkowych dla budżetu państwa, jak również wahań poziomu bezrobocia – spadek handlu skłoni
przedsiębiorców do redukcji zatrudnienia w celu ratowania swoich firm. Podkarpaccy przedsiębiorcy w piśmie
adresowanym do mnie (kopia w załączeniu) powołali się na wielokrotne kontrole organów skarbowych zakończone
pozytywną weryfikacją, sugerując, że jak dotąd Urzędy Skarbowe nie zgłaszały żadnych wątpliwości związanych ze
stosowaniem procedury TAX FREE. Autorzy pisma zwrócili się ponadto do Naczelnika właściwego Urzędu
Skarbowego z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące niedoprecyzowanych często przepisów (kopia pisma w
załączeniu), argumentując swoje obawy ewentualnymi restrykcjami ze strony Fiskusa i w rezultacie ograniczeniem
działalności ich firm.
Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z pytaniem do Pana Ministra:
1. Czy jest Panu znana zaistniała sytuacja?
2. Czy Ministerstwo zechce przeanalizować ww. problem i podjąć interwencję w tej sprawie, mając na uwadze
dobro podkarpackich przedsiębiorców, przyszłość ich firm, deklarowane przez Rząd wsparcie dla drobnej
przedsiębiorczości, jak i rzeczywistą efektywność fukcjonowania przepisów prawa podatkowego w Polsce?
Z wyrazami szacunku,
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