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 Odpowiadając na postulat Rady Powiatowej Powiatu Żywieckiego w 

sprawie interwencji dotyczącej traktowania rolników jako potencjalnych 

przestępców w związku z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług w 

zakresie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy paliw za zobowiązania 

sprzedawcy z tytułu Podatku Vat i akcyzy informuję, że problem ten był już 

wielokrotnie podnoszony w wystąpieniach podczas Walnego Zgromadzenia 

KRIR a także obecnie jest przedmiotem działań informacyjno-szkoleniowych 

przy udziale przedstawicieli Urzędów Skarbowych, odbywających się w trakcie 

posiedzeń rad powiatowych. Sąsiednie Izby Rolnicze np. Izba Rolnicza w Opolu 

również prowadzą akcje wyjaśniające i szkoleniowe w trakcie posiedzeń rad 

powiatowych. 

Od strony prawnej rozszerzanie tzw. solidarności zbiorowej w zakresie podatku 

Vat i akcyzy od paliw płynnych, a także od wielu innych towarów 

wymienionych w zał.13 Ustawy o Vat np.: złomu stalowego, stali budowlanej, 

prętów itd.. ma swój początek w 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy zasadę tę 

wprost wprowadzono do ustawy. Od tego momentu praktycznie co roku jest 

rozszerzana lista towarów objętych ww. zasadą (sprzedaż odbywa się przy 

pomocy faktura-odwrotne obciążenie), a ostatnie rozszerzenie weszło w życie 

01.07.2015r. Działanie fiskusa w tym zakresie jest związanie z tzw. luką 

podatkową, czyli wyłudzaniem podatku Vat na dużą skalę. W sensie ogólnym 

problem ten dotyczący rolników jest podatkowo niewielki, ponieważ większość 

wyłudzeń Vat’u występuje w innych działach gospodarki. Jednak rolnicy, 

zwłaszcza nabywający paliwa płynne jednorazowo w dużych ilościach 

hurtowych, mogą stać się łatwym łupem oszustów ze względu na rozproszenie 
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terytorialne oraz ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rolników 

poszukujących obniżki kosztów, co wykorzystują oferenci tanich paliw. 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz deklaracje poprzedniego i 

obecnego rządu w zakresie zmniejszania luki podatkowej dla pozyskania 

środków budżetowych, trudno oczekiwać że nastąpi złagodzenie sankcji z tytułu 

przestępstw podatkowych. Zatem pozostaje nam tylko prowadzenie akcji 

szkoleniowej w ramach Rad Powiatowych wyjaśniającej rolnikom sam 

mechanizm działania solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz unikania 

zagrożeń z tego tytułu. Jednocześnie Zarząd SIR w pełni zgadza się z oceną 

samego faktu i skutków społecznych wysłania do Urzędu Miast i Gmin pisma z 

informacją Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw 

wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Według naszych informacji pisma 

takie w sposób tak masowy były skierowane tylko do środowisk rolniczych 

natomiast podobne informacje dotyczące np. branży transportowej były 

kierowane wyłącznie po linii branżowej, stąd też podzielamy odczucie  Rady 

Powiatowej że rolnik, w taki sposób „wyróżniony” takim pismem ma prawo 

czuć się jako podatnik negatywnie napiętnowany. 

Równocześnie informujemy, że sprawa ta będzie podniesiona na 

najbliższym posiedzeniu KRIR w dniu 11.01.2016 roku. 
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