
Gdańsk, 14.08.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

Szanowni Państwo, 

w związku z medialnymi doniesieniami o skierowaniu przeciwko mnie aktu oskarżenia, proszę o 

używanie mojego pełnego imienia i nazwiska oraz publikowanie wizerunku bez zakrywania twarzy. 

Pragnę poinformować, że postępowanie o rzekome składanie fałszywych zeznań podatkowych 

prowadzone jest w trybie administracyjnym od wielu lat. Obecnie sprawa znajduje się na etapie 

postępowania kasacyjnego, w którym dochodzę swoich praw i dążę do wyjaśnienia wszystkich jej 

aspektów. 

W związku z wniesieniem aktu oskarżenia informuję, iż w najbliższym czasie podejmę stosowne 

działania prawno-procesowe w celu możliwie najszybszego wyjaśnienia sprawy, tj.: 

1) złożę wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przyspieszenie wyznaczenia terminu 

rozpraw i przeprowadzenie ich w trybie jawnym, otwartym dla publiczności; 

2) wystąpię do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ujawnienie wszelkich informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową dotyczących niniejszej sprawy. 

Wymienione czynności pozwolą opinii publicznej zapoznać się ze szczegółami sprawy i dokonać jej 

oceny przez pryzmat wszystkich istotnych okoliczności. 

Jednocześnie z całą stanowczością zaznaczam, iż formułowane wobec mnie zarzuty dotyczące 

rzekomego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości 

uważam za bezpodstawne. 

Przychody z najmu były jawne, rozliczane od samego początku w formie zryczałtowanego podatku od 

najmu, tak jak to czynią setki tysięcy podatników. 

Prawo daje podatnikowi możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Na potrzeby rozliczenia podatku, 

wybrałam ryczałt 8,5% – zgodnie z moją najlepszą wiedzą opartą na oficjalnych interpretacjach 

podatkowych. Co więcej, każdego roku wysyłałam do urzędu skarbowego oświadczenie, że w danym 

roku podatkowym wybieram sposób opodatkowania najmu w postaci ryczałtu. Sprawa dotyczy roku 

2011 i 2012. Od 2007 roku wielokrotnie sprawdzano moje rozliczenia podatkowe. W 2015 r. organ 

podatkowy zmienił interpretację i stwierdził, że powinnam była prowadzić pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

Pomimo tego, że nie zgadzam się z interpretacją organu podatkowego, a rozstrzygnięcia w sprawie nie 

są ostateczne, to pragnę poinformować, iż wszystkie podatki bezpośrednio po otrzymaniu decyzji 

natychmiast zapłaciliśmy i z żadną kwotą podatku nie zalegam. Nie może więc być mowy o 

jakimkolwiek uszczupleniu należności publicznoprawnych. 

Mam nadzieję, że sprawę w najbliższym czasie rozpozna niezawisły sąd kasacyjny - Naczelny Sąd 

Administracyjny. Jestem przekonana, że rozstrzygnięcie będzie obiektywne i zapadnie w oderwaniu od 

wszelkich względów politycznych. 

Po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, wydam szczegółowe oświadczenie w tej sprawie. 

Z poważaniem 

 

Magdalena Adamowicz 


