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Варшава, 26.11.2019 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ І СЛІДСТВА ABБ 

 

У зв'язку з інформацією, що з'явилася в пресі у п'ятницю 23.11.2018, Фундація «Відкритий 
Діалог» хотіла б пояснити і спростувати наявні неточності, чутки і наклеп. 

1. Представники Агентства внутрішньої безпеки (AВБ) не з'являлися в жодному з офісів ФВД, 
також ніхто з представників, працівників або співробітників не був затриманий. Фундація 
також не отримала жодної інформації про початок слідства – ми дізналися про нього зі ЗМІ.  

2. Абсолютно неправдивими є припущення, сформульовані Агентством внутрішньої безпеки  
в інформації, опублікованій Польським агентством преси (ПАП), про те, що ФВД або один зі 
спонсорів Фундації – фірма Silk Road, що належить Голові Ради Фундації Бартошу Крамеку, – 
приховує кошти в офшорних зонах, відмиває брудні гроші чи має зв'язки з підозрілими 
підприємствами, що могло б означати «злочинне походження коштів». 

Ці припущення є саме припущеннями. Єдина їхня мета – знищити добре ім'я Фундації, 
незважаючи на відсутність фактичних доказів. Заява ABБ не містила жодних звинувачень  
в порушенні конкретного закону, а всього лиш гіпотези і спекуляції, подані з використанням 
термінів, які повинні викликати негативні емоції в одержувача інформації: офшорні зони, 
Панамські документи, злочинні доходи, віртуальні офіси. 

Нагадуємо вам, що жодне із «звинувачень» ABБ не підпадає під визначення будь-якої 
нелегальної діяльності: 

• Не існує закону, що забороняє фінансування Фундації особами, які є її керівниками. 

• Не існує закону, що забороняє ведення справ з суб'єктами господарської діяльності, 
зареєстрованими у віртуальних офісах в Великобританії (ба більше, такі офіси є нормою  
в багатьох галузях, напр., IT). 

• Не існує закону, що забороняє ведення справ з фірмами, зареєстрованими на Сейшелах, 
в Белізі або Панамі. Те ж саме і з фірмами, що фігурують в так званих Панамських 
документах –  в цих документах містяться данні, що нараховують понад 200 тис. 
компаній з усього світу. Єдине, що їх об'єднує – це використання консалтингових послуг 
колись однієї з найбільших фірм з фінансового консалтингу, Mossack Fonseca. З огляду на 
той факт, що протягом багатьох років компанія Silk Road вела справи з великою кількістю 
зарубіжних контрагентів (в основному тих, що працюють в галузі нових технологій), не  
є проблемою знайти хоча б по одному контрагенту в кожної зі згаданих країн, а знайти 
суб'єкт, згаданий в документації (що б це не означало) так званих Панамських 
документів, і поготів. 

3. Сума 715 160 злотих несплачених податків, яку вимагає від Фундації Митно-казначейське 
управління (МКУ) в Лодзі, повинна належати до податку на прибуток юридичних осіб (CIT). 

Проте Фундація «Відкритий Діалог» не є комерційною компанією, вона є некомерційною 
(non-profit) організацією. Відповідно до закону, вона не сплачує податок на прибуток через 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kolejne-problemy-otwartego-dialogu-ponad-700-tys-zl-podatku-i-sledztwo-abw-kramek/tb5s2ns?fbclid=IwAR0kGQLIpv2PJxBk4LEdXL8rLS1PUGnrXp4DS5jxIEGAFy-i4p7KIWJRxgs
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застосування до неї податкових пільг внаслідок виконання певних цілей, зазначених в законі 
про податок на прибуток від юридичних осіб. 

МКУ в Лодзі стверджує у звіті, що статутною метою Фундації є «захист прав людини та 
підтримка демократії і верховенства закону», і що ФВД фактично ці цілі реалізує. Однак МКУ 
стверджує, що ці цілі не наведені в каталозі цілей, зазначених в законі. 

Ми нагадуємо, що Фундація реалізує ці цілі вже 10 років, щорічно здаючи фінансову звітність 
щодо їх реалізації. Фундація також успішно пройшла численні перевірки в минулі роки,  
і навіть спеціальну перевірку, що проводилася з метою видачі дозволу на постачання 
бронежилетів і шоломів як допомогу Україні. Жоден державний орган не мав претензій до 
діяльності Фундації, зокрема й до звільнення від сплати податку на прибуток, на яке вона 
має право, до моменту поточної перевірки, розпочатої в 2017 р. за дорученням МЗС (яка зі 
свого боку відбулася на вимогу координатора спецслужб) під керівництвом «Права  
і Справедливості» (сміємо також нагадати, що в нормальній правовій державі митні  
і податкові перевірки не проводяться щодо противників уряду за дорученням міністрів). 

Звинувачення, що звучали на адресу Фундації від органів державного апарату, підпорядкованого 
правлячій партії «Право і Cправедлівость» (ПіС), ми вважаємо безпідставними, безглуздими  
і таким, що мають ознаки наклепу. 

Заяву ABБ, яка не містить жодних фактів, а є всього-на-всього компрометуючим припущенням, 
було невипадково передано Польському агентству преси (ПАП) в той день, коли на сайті Onet.pl 
мала вийти стаття, яка критикує результати перевірки МКУ. Вона [заява] очорняє добре ім'я 
Фундації, а також фірми Silk Road, і може негативно вплинути на діяльності обох суб'єктів. У зв'язку 
з вищезазначеним Фундація, як і Бартош Крамек, розглядають можливість прийняття відповідних 
законних заходів у зв'язку з наклепом, цілеспрямованим заподіянням шкоди, як репутаційної, так  
і фінансової, порушенням податкової таємниці та перевищенням повноважень Маріушем 
Камінським, Міністром координатором спецслужб і його співробітниками. 

До того ж ми б хотіли вкотре нагадати про цілісну картину нападок на нашу Фундацію. Репресії  
з боку влади розпочалися після публікації тексту Бартоша Крамека, в якому згадується 
громадянська непокора стосовно уряду, президента і парламентської більшості, які порушують 
Конституцію. Першим випадом проти Фундації стала спроба цензури з боку МЗС під керівництвом 
Вітольда Ващиковського у вигляді вимоги видалити текст, а потім і спроби МЗС перейняти 
контроль над Фундацією. Клопотання було відхилено судом. Тоді глава МЗС доручив також 
Державній податкової адміністрації провести податкову перевірку в ФВД. 

Згодом з ЄС була видворена Президент Фундації Людмила Козловська, що стало де-факто 
сприйнято багатьма країнами ЄС,  експертами, мыжнародними ЗМІ та відомими постатями 
суспільного життя, як необґрунтоване зловживання владою представниками ПіС стосовно критиків 
уряду. Колишній Прем'єр-міністр Бельгії і глава фракції ALDE в Європейському парламенті  
Гі Верхофстадт двічі звертався до Єврокомісії від імені своєї фракції із заявою про проведення 
розслідування у зв'язку з можливим порушенням Польщею законодавства і договорів ЄС. 
Актуальні репресії, таким чином, є прогнозованим наступним кроком в боротьбі ПіС  
з організацією, яку сприймають – з усе ще не зрозумілих причин – як серйозну загрозу для своєї 
влади, що відверто визнав у двох інтерв'ю (RadioZet і Dziennik Gazeta Prawna), міністр Вітольд 
Ващиковський. 

 

Задля отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь: 
Мартін Міцельский 
Директор з питань зв'язків з громадкістю 

https://ua.odfoundation.eu/tekhnichni-finansovi-zvity
https://ua.odfoundation.eu/a/9075,chergovi-problemi-vidkritogo-dialogu-ponad-700-tis-zl-podatku-ta-rozsliduvannya-avb-kramek-prokomentuvav-obvinuvachennya
https://ua.odfoundation.eu/a/8870,bezprecedentniy-tisk-na-fundaciyu-vidkritiy-dialog-v-polshchi
https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/?_rdc=2&_rdr
https://ua.odfoundation.eu/a/8446,vimogu-mzs-mi-rozglyadaiemo-yak-cenzuru-bartosh-kramek-komentuie-list-z-vidomstva
https://ru.odfoundation.eu/a/8522,mid-naznachit-fundacii-prinuditelnogo-upravlyayushchego-bartosh-kramek-my-budem-zashchishchatsya
https://ru.odfoundation.eu/a/8522,mid-naznachit-fundacii-prinuditelnogo-upravlyayushchego-bartosh-kramek-my-budem-zashchishchatsya
https://ua.odfoundation.eu/a/8491,sud-vidmoviv-mzs-polshchi-u-vimozi-prizupinennya-diyalnosti-pravlinnya-fundaciyi-vidkritiy-dialog
https://en.odfoundation.eu/a/8984,the-kozlovska-case-timeline-updated
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
https://verfassungsblog.de/schengen-entry-bans-for-political-reasons-the-case-of-lyudmyla-kozlovska/
https://www.change.org/p/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%81-bringherback-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%B5%D1%81
https://www.change.org/p/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D1%81-bringherback-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%B5%D1%81
https://www.sophieintveld.eu/letter-to-the-commission-on-the-use-of-the-sis-in-the-case-of-ms-kozlovska/
https://www.sophieintveld.eu/a-letter-to-the-commission-on-the-schengen-entry-ban-on-ms-kozlovska/
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/580758,niemcy-potega-waszczykowski-rosja-merkel-putin.html
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Фундація «Відкритий Діалог» 
тел.: +32 488 884 161  
e-mail: martin.mycielski@odfoundation.eu  
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