
ZADANIE nr 3

Pan Krzysztof Madej prowadzi w Jaśle, na ul. Floriańskiej 6, jednoosobową

działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zarządzanie nieruchomościami na

zlecenie urzędów, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych. 18 marca 2015 r. p.

Madej zawarł z MaxStar sp. z o.o. na okres 12 miesięcy, umowę o świadczenie usług

porządkowych na działce pod adresem Rzeszów, ul. Lwowska 5 (p. Madej zarządza

nieruchomością na podstawie umowy z lokalnym przedsiębiorcą budowlanym,

Maciejem Kotem). Przedmiotem umowy były bieżące prace utrzymaniowe pod

wskazanym adresem (koszenie trawników, zbieranie śmieci, podcinanie gałęzi,

odśnieżanie itd.). Spółka MaxStar pierwszego dnia każdego miesiąca miała

wystawiać fakturę na kwotę 4 920 zł (w tym VAT), z terminem płatności 7 dni.

Pan Madej wypowiedział umowę o świadczenie usług 23 stycznia 2016 r. z winy

usługobiorcy (z powodu nieuprzątnięcia śniegu i skargi Macieja Kota). W marcu 2017

r., podczas kontroli podatkowej przeprowadzanej w przedsiębiorstwie pana Madeja

właściwy organ podatkowy zakwestionował prawdziwość faktur wystawionych przez

MaxStar i tym samym prawo p. Madeja do odliczenia wynikającego z nich podatku

VAT. W ramach postępowania podatkowego, toczonego w następstwie kontroli

podatkowej, organ podatkowy przesłuchał Piotra Kowalczuka, administratora

budynku pod adresem Lwowska 7, który zeznał, że w 2015 r. nie zauważył, aby na

sąsiadującej nieruchomości były przeprowadzane jakiekolwiek czynności porządkowe.

Organ podatkowy w toku prowadzonych czynności ustalił ponadto, że pod adresem

spółki MaxStar wskazanym w KRS w rzeczywistości nie znajduje się jej siedziba

(podawany adres nie istnieje). Organ podatkowy wezwał do złożenia zeznań prezesa

spółki, Antoniego Rysiuka (jedynej ujawnionej w KRS osoby uprawnionej do

reprezentacji spółki), jednakże wezwanie powróciło do organu z adnotacją „adresat

wyprowadził się”.

3 kwietnia 2017 r. pan Krzysztof Madej złożył przed organem podatkowym

wyjaśnienia w których wskazał, że kontakt z panem Antonim Rysiukiem nawiązał

przez Internet, w odpowiedzi na ogłoszenie jego firmy sprzątającej. Osobiście pana

Rysiuka widział tylko raz, w dniu zawierania umowy. Poza tym przedsiębiorcy

kontaktowali się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

W formie elektronicznej zostało również przesłane wypowiedzenie umowy. W



sprawach związanych bezpośrednio z prowadzeniem prac utrzymaniowych p. Madej

kontaktował się z panem Witoldem Dzikowskim.

W sprawie został również przesłuchany Maciej Kot, który wskazał, że pod

adresem Lwowska 5 posiada magazyny do składowania sprzętu oraz materiałów

budowlanych. Osobiście odwiedza magazyny raz na kwartał i już kilkukrotnie

zwracał uwagę p. Madejowi, że nieruchomość nie jest w dostateczny sposób

uprzątnięta. W trakcie wizyty 21 stycznia 2016 r. stwierdził, że śnieg nie został

usunięty i nie ma możliwości dostępu do magazynów. Niezwłocznie poinformował o

powyższym fakcie p. Madeja, który obiecał rozwiązać problem w ciągu 3 dni.

Dwukrotnie (w marcu i kwietniu 2015 r.) z p. Madejem kontaktował się pan

Witold Dzikowski, przedstawiający się jako pracownik MaxStar, wyznaczony do prac

porządkowych pod adresem Lwowska 5. Wezwany do stawiennictwa przed organem

podatkowym zeznał, że od stycznia 2015 r. pozostawał w stosunku zlecenia ze spółką

MaxStar, na rzecz której wykonywał różne prace porządkowe, np. wywoził śnieg,

kopał rowy, sprzątał itd., w tym pod adresem Lwowska 5. W związku z

zaprzestaniem wypłaty wynagrodzenia przez MaxStar od połowy maja 2015 r.

przestał wykonywać swoje usługi. Od początku maja 2015 r. nikt ze spółki MaxStar

się z nimi nie kontaktował.

Pan Dzikowski zeznał dodatkowo, że na początku maja 2015 r. na działce

Lwowska 5 pojawił się drugi pracownik, przedstawiający się jako Siergiej

Wieryszczuk, obywatel Republiki Ukrainy, pochodzący z Żytomierza. P.

Wieryszczuk wskazał w rozmowie z p. Dzikowskim, że został skierowany do pracy

pod kilkoma adresami w Rzeszowie i okolicach (w tym Lwowska 5) przez p.

Antoniego Rysiuka. Pomiędzy wskazanymi miała zostać, na przełomie kwietnia i

maja 2015 r., zawarta ustna umowa zlecenia wykonywania usług porządkowych z

okresem do końca 2015 r. P. Dzikowski tylko raz widział p. Wieryszczuka przy pracy,

bowiem od połowy maja 2015 r. zaprzestał wizyt pod adresem Lwowska 5.

Sporządź wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Siergieja

Wieryszczuka, na okoliczność wykazania, że faktury wystawione przez spółkę

MaxStar dokumentowały rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Podczas sporządzania

pisma miej na uwadze treść art. 180, 187 i 188 Ordynacji podatkowej.

W sprawie działasz jako pełnomocnik Krzysztofa Madeja.


