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LUXONA Sp. z o.o.                                                                    

Ks. I. Siwca 6B / 16 

42 – 600 Tarnowskie Góry                                                                   

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 

                                                                                                     w Katowicach 

                                                                              Ul. Rejtana 9, 42 – 200 Częstochowa 

 

 

STANOWISKO 

 

                        Jako Prezes Zarządu spółki LUXONA Sp. z o.o. w związku z otrzymaną 
informacją od Pełnomocnika Pana mec. Marka Musielaka dotyczącą, wydanego 
„Postanowienia” przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, zgodnie z Art.10 & 1 KPA, 
przedstawiam Swoje stanowisko co do zebranego materiału w czasie prowadzonej kontroli 
oraz po złożeniu odwołania na Decyzję wydaną przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Katowicach. 

                        Na początku, chcę wskazać, że w pełni popieram złożone zażalenie na Decyzję 
nr. 338000-CKK1.4103.7.2017.57 wraz z zarzutami, jakie wskazał Pełnomocnik, również 
mając to na uwadze będę się starał nie powtarzać. 

                        Na początku, chcę zauważyć, że od czasu złożenia odwołania do dnia 
dzisiejszego upłynęło ponad dwa lata, zapoznając się z aktami sprawy nie było widać 
jakiegokolwiek nowego dowodu, który miałby świadczyć na korzyść wydanej Decyzji lub na 
korzyść odwołującej się spółki, co jest naruszeniem Art. 35 & 3 KPA. Nie można za dowód 
uznać działań związanych z ustaleniem pełnomocnictwa spółki LUXONA, nawet w czasie 
braku zarządu spółki, gdyż był powołany Pełnomocnik mec. Marek Musielak do 
reprezentowania spółki w sprawie odwołania od Decyzji. Więc, czynności podjęte celem 
wyznaczenia pełnomocnika a następnie kuratora nie ma oparcia w Art. 34 KPA. Również 
inne czynności wykonywane w roku 2019 nie miały nic wspólnego z rozpoznaniem 
odwołania. Tak przewlekłe działanie, doprowadziło do sytuacji, że zostały postawione zarzuty 
karnoskarbowe w związku z obawą upływu okresu przedawnienia się rzekomego 
zobowiązania.            

                        Teraz przejdę do samej Decyzji wydanej przez Naczelnika Śląskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Katowicach dnia 03 kwietnia 2017 r. na podstawie wyniku 
postępowania kontrolnego, które zostało wszczęte w dniu 16 października 2014 roku pod nr. 
UKS2493/W1/P1/42/174/14/2/2005 Postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Katowicach. To Postanowienie zostało wszczęte bez zawiadomienia o zamiarze, gdyż 
zostało wszczęte na żądanie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która prowadziła i nadal 
postępowanie o przestępstwo Skarbowe pod Sygn. Akt VI Ds. 81/13 obecna RP. I Ds. 
2.2016.  
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              Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wydał kolejne 
Postanowienie o wszczęciu kontroli nr. UKS2493/W1/P1/42/174/14/2/2006 na podstawie, 
którego sporządzono Protokół z badania ksiąg i pozostałej dokumentacji, również na żądanie 
tej samej Prokuratury. Do dnia 05 grudnia 2016 r, wynik Protokołu był pozytywny tak za II 
jak i III kwartał 2014 r. w tym dniu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach 
udostępnił Postanowieniami dowody zebrane przez Prokuraturę Regionalną w 
Katowicach podczas prowadzonego śledztwa Sygn. Akt RP. I Ds. 2.2016 elementem 
łączącym te dwie Sygnatury i dwie inne prowadzące śledztwo Prokuratury jest czasookres jak 
również prowadząca Pani Prokurator K. Janoska.      

             Po otrzymaniu i analizie tych dowodów mających rzekomo świadczyć o 
nieprawidłowościach a wręcz o nierzetelności w prowadzeniu ksiąg oraz fikcyjnym 
prowadzeniu usług w dniu 08 grudnia 2016 r, zakończono badanie Protokołem nr. 
UKS2493/W1P1/42/174/14/42/015. Tutaj mam kilka zastrzeżeń i pytań, a mianowicie:  

1) Dwa lata trwa badanie ksiąg i pozostałej dokumentacji cokolwiek to oznacza, 
raptem zakres obejmuje cztery pytania, materiał, który należy zbadać to raptem dwie 
deklaracje VAT – 7K i kilka faktur zakupu i sprzedaży oraz kilka wyciągów 
bankowych od 28 listopada 2014 do 05 grudnia 2016 roku – wynik pozytywny,  

2) 05 grudnia 2016 wprowadzono dowody Postanowieniami Dyrektora UKS nr. 
UKS2493/W1P1/42/174/14/39 oraz UKS2493/W1P1/42/174/14/40 

3) 08 grudnia 2016 Zakończono Protokół 
4) Trzy dni wystarczy, na analizę dowodów w tym trzech Protokołów przesłuchań 

świadków, odpowiedź na wniosek od Amerykańskiej Instytucji Finansowej oraz co 
nie zrozumiałe udostępnione zostały dokumenty spółki tj. rejestry zakupu i sprzedaży 
oraz faktury za usługi wystawione przez Spółkę, co znaczy, że przez dwa lata jeszcze 
mniej zrobiono. 

5) Pytanie w związku z powyższym, jaki jest cel i co powinno być brane pod uwagę do 
sporządzenia takiego Protokołu? 

             W mojej ocenie taki Protokół powinien wskazać prawidłowość zapisów w rejestrach 
zakupu i sprzedaży z złożonymi deklaracjami, natomiast nie ma tutaj nic wspólnego z analizą 
i badaniem dowodów, w jaki sposób może prowadzący badanie Inspektor uznać, 
wiarygodność takich dowodów, jest to nic innego jak tworzenie fikcji przez organ kontrolny.  

            W tym Protokole zostały przedstawione informacje jak i dane nie mające nic co ma 
związek z badaniem ksiąg. Uznano fikcyjność wystawionych faktur bez żadnego dowodu, 
gdyż nawet informacja z Instytucji Finansowej USA nie jest dowodem.  

            Pomijając Protokół, wydana Decyzja, również oparta jest na tych samych rzekomych 
dowodach, a wręcz sporządzenie takiej nierzetelnej decyzji należy uznać za świadome 
naruszenie prawa Konstytucyjnego jak i administracyjnego w tym Art.7, 7a, 7b Art. 8.  

                Czym jest fakt uznania zeznań rzekomej osoby reprezentującej spółkę International 
Leader LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która w swoich zeznaniach twierdzi, że raz 
była w Polsce w jakiejś wiosce koło Katowic, gdzie zeznania Pani Dagmary Wesołowskiej 
wskazują, że do podpisania umowy współpracy doszło w Poznaniu, gdzie wiarygodność tego 
potwierdzona jest przez notariusza. Dalej, dlaczego inspektorzy jak i Naczelnik wydając 
decyzję nie przeprowadził innych dowodów np. osoby mogącej potwierdzić wiarygodność 
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dotyczącą podpisania umowy. Tutaj chcę wskazać, że Naczelnik wydając Decyzję wspomina 
o firmach, osobach, sytuacjach powołując się na doświadczenia życiowe oraz inne 
populistyczne argumenty nie mające żadnego związku z prowadzoną kontrolą w Spółce 
Luxona. Należy zauważyć, że załączone dowody z postępowania prowadzonego przez 
Prokuraturę zostały dołączone, gdy trwało postępowanie w sprawie a nie przeciw komuś.                                

                   Dalej w decyzji znajdują się argumenty, które polegają na świadomym kłamstwie 
autora tych słów, tu zacytuję ze strony 10 od słów „Po pierwsze o fikcyjności działań” do 
słów „świadczy o celowości podejmowanych działań, w sposób świadomy i uzgodniony 
wzajemnie” W szczególności stwierdzenie, że Pani Dagmara Wesołowska nigdy nie widziała 
dokumentów potwierdzających reprezentację International Leader LLC itd. Jest to 
bezpodstawne kłamstwo, jeszcze raz zaznaczę umowa o współpracy z w/w spółką, była 
podpisywana w jednym z hoteli w Poznaniu, dane osoby reprezentującej International Leader 
LLC były potwierdzane przez notariusza. 

                   Zastrzeżenia również budzi Protokół z przesłuchania kontrolowanego w 
charakterze strony z 18 lipca 2016 r a na którym wydający Decyzje opiera Swoje nielogiczne 
argumenty. W Protokole tym prowadząca przesłuchanie kazała podpisać Oświadczenie 
mówiące o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przesłuchanie w charakterze strony, a mając 
na uwadze, aż nadto nielogicznie złożone oświadczenie w tym protokole, można je uznać za 
podejrzane co do wiarygodności.  

                   Naczelnik w ustosunkowaniu się co do zarzutów przedstawionych przez 
Pełnomocnika Spółki Luxona i tak na stronie 3 można stwierdzić, że zaprzecza Sam Sobie, a 
mianowicie w jednym zdaniu stwierdza, że Organ zasadnie ustalił, że International Leader 
LLC jest podmiotem pozorującym zlecenie, a w kolejnym zdaniu wskazuje „Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że Organ nie jest obowiązany do poszukiwania miejsc prowadzenia 
działalności”. Pytanie. Jak można zasadnie ustalić, że podmiot pozoruje prowadzenie 
działalności, twierdząc, że Organ nie jest obowiązany do poszukiwania miejsc działalności? 
To znaczy, że nie jest również obowiązany podważać faktycznej działalności podmiotu. 

                  Reasumując w mojej ocenie jako Prezes Zarządu spółki Luxona, uważam, że cała 
prowadzona kontrola jest manipulowana jak i wydana kuriozalna Decyzja, opiera się na 
fikcyjnych dowodach, populistycznych argumentach użytych przez Naczelnika Śląskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego, przy czym naruszająca prawa spółki i zarządu. Jeszcze tylko 
dodam, bo tak kontrolujący jak i wydający decyzję tego nie ujawniają, ale w styczniu 2016 
roku zwrócono spółce należny podatek VAT w kwocie 61000 zł. za okres od początku 
działalności tj. czerwca 2014 do końca III kwartału 2015 roku co należy rozumieć w sposób 
jasny prosty i czytelny, że Organ Skarbowy uznał zasadność zwrotu nadpłaty podatku w tym 
za II i III kwartał 2014 roku w tym okresie trwało już postępowanie kontrolne. 

                Kończąc moje stanowisko wierzę, że w myśl Art. 8 KPA Pan Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej, wyda pozytywne Postanowienie co do odwołania od Decyzji. 

 

Z poważaniem: 

Prezes Zarządu Luxona Sp. z o.o. 

                                                                                                                 Krzysztof Węgrzyn 
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