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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/042 – Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Adam Durski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 85364 z dnia  
22 sierpnia 2013 r. 

2. Michał Pindel, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 85393 z dnia  
1 października 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy, 00-052 Warszawa ul. Mazowiecka 9 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Barbara Michalska, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 

(dowód: akta kontroli str. 1305) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług w okresie od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 czerwca 2013 r. przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

− rzetelne weryfikowanie danych rejestracyjnych podatników ewidencjonowanych  
w systemach Urzędu, 

− typowanie podmiotów do kontroli z uwzględnieniem wskazań wynikających  
z analiz danych zaewidencjonowanych w systemach informatycznych Urzędu 
oraz wniosków komórek wewnętrznych i podmiotów zewnętrznych, 

− ujmowanie w planach kontroli podmiotów o największym ryzyku wystąpienia 
nieprawidłowości oraz monitorowanie realizacji planów kontroli, 

− prowadzenie postępowań podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2 i poprawa jakości decyzji 
pokontrolnych, 

− terminowe i rzetelne przekazywanie odpowiedzi na otrzymane wnioski  
o udzielenie informacji oraz przeprowadzenie postępowań administracyjnych  
w trybie art. 7 rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.  
w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej3.  

 
 
 
 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
2  Dz. U. z 2012 r., poz. 794 ze zm. 
3  Dz.U.UE L 2010.268.1. 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− niewykreślaniu podatników z rejestru VAT-UE niezwłocznie po upływie 
półrocznego okresu nieskładania deklaracji podatkowych, 

− niesporządzeniu analizy grupowej podatników typowanych do kontroli 
podatkowej zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. 

NIK zwraca również uwagę na: 

− niewielki odsetek odzyskanych należności wynikających z decyzji 
pokontrolnych; w 2011 r. odzyskano 1.261,2 tys. zł, tj. 4,2% kwoty 
uszczuplonego podatku VAT wynikającego z decyzji; w 2012 r. odzyskano 
343,8 tys. zł, tj.1,3%, 

− nieprzeprowadzenie kontroli przed dokonaniem zwrotu VAT w dwóch 
podmiotach, mimo iż w wyniku czynności analitycznych zostały sporządzone 
wnioski o przeprowadzenie kontroli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Weryfikowanie danych wynikających z dokumentów 
rejestracyjnych podatników VAT 

W okresie od 31 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. liczba zarejestrowanych  
w Urzędzie podatników VAT ogółem wzrosła z 12.666 do 15.080, tj. o 19,1%, w tym  
podmiotów do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) z 9.137 do 10.457,  
tj. o 14,4%. 

 (dowód: akta kontroli str. 931-932 ) 

W Urzędzie przestrzegano procedur dotyczących ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników oraz aktualizowania danych zawartych w instrukcji I-034/1 
wprowadzonej 8 marca 2010 r. Badanie szczegółowe akt 20 nowo zarejestrowanych 
podatników VAT czynnych i VAT-UE wykazało, że pracownicy Referatu Obsługi 
Bieżącej oraz Identyfikacji Podatkowej II Działu Obsługi Bezpośredniej  
we wszystkich przypadkach dokonali weryfikacji formalnej i merytorycznej 
wymaganych dokumentów zgodnie z instrukcją I-034/1. Pracownicy Trzeciego 
Działu Obsługi Bezpośredniej, tj. działu podatków pośrednich dokonywali w każdym 
przypadku weryfikacji merytorycznej zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R).  

Rejestracja podatników VAT i podatników VAT-UE następowała zgodnie z trybem 
art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług4.  
W uzasadnionych przypadkach, stosownie do przepisów art.155 § 1 i art. 272 pkt 3 
ustawy – Ordynacja podatkowa, Urząd dokonywał czynności sprawdzających w celu 
ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności  
z przedstawionymi dokumentami.  

Rejestracja opierała się na analizie dokumentów przedłożonych przez strony  
i weryfikacji danych na podstawie dostępnych baz danych i Krajowego Rejestru 
Sądowego. W badanym okresie odnotowano jeden przypadek odmowy 
zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT z powodu braków formalnych  
w złożonym wniosku rejestracyjnym.  

(dowód: akta kontroli str.359-461) 

Zgodnie z instrukcją I-063/1 z dnia 5 marca 2012 r. „Postępowanie w sprawie oceny 
ryzyka po rejestracji podmiotów uprawnionych do transakcji 

                                                      
4  Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm. 
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wewnątrzwspólnotowych”5 Urząd weryfikował akta rejestracyjne badanych 
podmiotów pod kątem oceny ryzyka rejestracji do handlu wewnątrzwspólnotowego. 
W badanych przypadkach weryfikację podejmowano w okresie do 30 dni od daty 
rejestracji. Sporządzane były karty obiegowe zawierające informacje o zaległościach 
podatkowych podmiotu, braku wpłat zaliczek na poczet podatku dochodowego  
od osób fizycznych w okresach poprzedzających rejestrację jako podatnika VAT-UE 
i prowadzonych wobec podmiotu lub wspólnika/udziałowca postępowań karno-
skarbowych, lub egzekucyjnych. Na podstawie zebranych danych dokonywano 
oceny ryzyka rejestracji podmiotu do handlu wewnątrzwspólnotowego oraz jego 
klasyfikacji do odpowiedniej grupy ryzyka. W tym celu wykorzystywany był moduł  
w systemie VIES „Ocena ryzyka rejestracji do handlu wewnątrzwspólnotowego” 
zgodnie z procedurami AR-VATUE oceny ryzyka Ministerstwa Finansów. Informację 
o weryfikacji danych rejestracyjnych podatników VAT UE Urząd przesyłał do Izby 
Skarbowej w Warszawie. 
Stosowane w Urzędzie procedury dotyczące rejestracji nowych podmiotów VAT 
czynnych i VAT UE oraz wprowadzania odnośnych danych do systemu VIES 
zapewniały ich wymaganą aktualność, kompletność i dokładność w tym systemie. 

(dowód: akta kontroli str.462-528) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie weryfikowania danych wynikających z dokumentów rejestracyjnych 
podatników VAT.  

2.  Monitorowanie składania przez podatników deklaracji 
oraz wykreślanie podatników VAT z rejestru 
podatników 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wykreślono z rejestru  
428 podatników VAT, w tym w trybie art. 96 ust 9 (brak kontaktu z podatnikiem) 
wykreślono 235 podatników i w trybie art. 97 ust. 15 (brak deklaracji VAT  
za 6 miesięcy) wykreślono 193 podatników.  

 (dowód: akta kontroli str. 931-932 ) 

Urząd systematycznie ustalał  podatników nieskładających deklaracji podatkowych 
VAT oraz przyczyny niezłożenia przez nich deklaracji. Raport miesięczny  
o niezłożonych deklaracjach VAT za ostatni okres rozliczeniowy był na bieżąco 
sporządzany w Referacie Obsługi Bieżącej oraz Identyfikacji Podatkowej  
i przekazywany do III Działu Obsługi Bezpośredniej.  

W badanym okresie liczba podatników VAT czynnych, którzy nie złożyli w terminie 
deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy wahała się od 150 do 200 miesięcznie,  
tj. około 1% podatników. W przypadkach braku deklaracji III Dział Obsługi 
Bezpośredniej dokonywał selekcji i wysyłał do podatników wezwania  
do złożenia deklaracji lub wyjaśnienia przyczyn ich braku.  

Typowanie podmiotów do wykreślenia z urzędu w trybie art. 97 ust. 15 ustawy  
o podatku od towarów i usług prowadzone było na podstawie raportów  
o podatnikach aktywnych w VIES, którzy od 6 miesięcy nie składali deklaracji VAT-7 

                                                      
5  Instrukcja I-063/1 została wprowadzona przez Urząd w związku z zaleceniem Ministerstwa Finansów  

z 29 grudnia 2011 r. dotyczącym stosowania „Procedury oceny ryzyka” w celu realizacji obowiązku 
wynikającego z art. 22 Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.  
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(wydruk z POLTAX). Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Handlu 
Wewnątrzwspólnotowego (OBHW) czterokrotnie przekazał do Referatu Obsługi 
Bieżącej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej wnioski o wykreślenie z rejestru 
podatników VAT-UE zawierające wykazy podatników. Byli to podatnicy, co do 
których zachodziły przesłanki do niezwłocznego wyrejestrowania podmiotów  
z rejestru podatników VAT-UE.  

Sprawozdanie dotyczące wykreślonych podatników VAT UE przekazywane było  
do Izby Skarbowej w Warszawie w trybie półrocznym. 

Szczegółowe badanie 15 akt dotyczących podatników VAT-UE, którzy zaprzestali 
składania deklaracji podatkowych VAT-7 w pierwszym półroczu 2012 r.  
lub wcześniej wykazało, że tylko w dwóch przypadkach wykreślenia nastąpiły  
w terminie zgodnym z art. 97. ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.  
W pozostałych 13 przypadkach wystąpiły opóźnienia. Pracownicy Referatu Obsługi 
Bieżącej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej we wszystkich przypadkach 
wytypowanych do wykreślenia z rejestru podatników VAT-UE podejmowali 
czynności mające na celu ustalenie przyczyn braku deklaracji takich jak celowe 
zaprzestanie składania deklaracji, zawieszenie działalności, ustanie bytu prawnego 
podmiotu, zmiana właściwości miejscowej organu oraz błędnie otwarty obowiązek 
podatkowy. 

(dowód: akta kontroli str.529-555) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

− w dwóch zbadanych przypadkach wykreślenie podatników z rejestru VAT-UE 
nastąpiło ze znacznym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego  
w art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. po 24 miesiącach[ ] 6 i 
22 miesiącach [ ] 7 po upływie terminu na przedłożenie pierwszej brakującej 
deklaracji VAT,  

− w sześciu przypadkach opóźnienie wyniosło od 6 do 12 miesięcy [ ] 8, 

− w pięciu przypadkach opóźnienie wyniosło od 1 do 5 miesięcy [ ] 9.  

− w dziewięciu zbadanych przypadkach opóźnień, upływ czasu od terminu złożenia 
brakującej deklaracji VAT przez podatnika do wysłania przez Urząd pierwszego 
wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień i brakującej deklaracji wynosił  
od 5 do 18 miesięcy co świadczy o niewłaściwym monitorowaniu terminowości 
składania deklaracji przez podatników VAT. 

Zdaniem NIK obowiązek Urzędu zapewnienia wiarygodnych danych o ważności 
numerów identyfikacyjnych podatników dla transakcji wewnątrzwspólnotowych  
nie był realizowany z należytą starannością.  
Osobami odpowiedzialnymi za wskazane nieprawidłowości byli pracownicy 
bezpośrednio zajmujący się tymi sprawami. 

(dowód: akta kontroli str. 556-637) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie monitorowania składania deklaracji i wykreślania podatników z rejestru 
VAT-UE.  

                                                      
6 Wyłączenia dokonano przez NIK na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 

7 Wyłączenia dokonano przez NIK na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

8 Wyłączenia dokonano przez NIK na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

9 Wyłączenia dokonano przez NIK na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
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3.  Czynności analityczne i sprawdzające prowadzone 
wobec podmiotów wykazujących zwroty podatku od 
towarów i usług lub nadwyżkę podatku naliczonego 
nad należnym do przeniesienia na następny okres 

W 2012 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 15.073.178,3 tys. zł,  
a zaległości netto 358.635,7 tys. zł. W pierwszej połowie 2013 r. dochody wyniosły 
6.547.779,4 tys. zł, zaległości 464.362,4 tys. zł. 

Za 2012 r. Urząd zrealizował zwroty w łącznej kwocie 3.941.313,1 tys. zł.  
W pierwszej połowie 2013 r. zrealizowano zwroty w łącznej kwocie  
2.454.863,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 933) 

W 2012 r. w Urzędzie w obszarze podatku od towarów i usług przeprowadzono 
20.169 czynności sprawdzających (wzrost o 15,7% w porównaniu z 2011 r.),  
w wyniku których ujawniono łączną kwotę uszczupleń w wysokości 25.933,5 tys. zł 
(wzrost o 49,4% w porównaniu z 2011 r.). W pierwszej połowie 2013 r. 
przeprowadzono zostało 13.641 czynności sprawdzających, w których wykryto 
uszczuplenia w łącznej wysokości 11.961,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15 ) 

W obowiązujących w Urzędzie procedurach zwrotów podatku od towarów i usług 
uwzględniono wytyczne Ministra Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych 
w zakresie podatku VAT. 

(dowód: akta kontroli str. 246-274) 

Rzetelność prowadzonych postępowań sprawdzono na podstawie badania próby 
158 zwrotów dokonanych na rzecz 15 podatników za okres 2012–2013 w łącznej 
kwocie 988.319.481 zł oraz spraw pięciu podatników wykazujących nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc, przez 
okres co najmniej 12 miesięcy. 

W analizowanych sprawach nie stwierdzono przypadków niezasadnego zwrotu 
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Każdorazowo przed udzieleniem 
zwrotu w Urzędzie wykonywane były czynności analityczne, zgodnie z przyjętymi 
procedurami. W Urzędzie prawidłowo monitorowano podatników wykazujących 
częstotliwe kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia  
na następny miesiąc. 

(dowód: akta kontroli str. 16-35 ) 

Wykazywane przez podatników rozbieżności pomiędzy informacjami 
podsumowującymi a deklaracjami były na bieżąco wyjaśniane. W zbadanej próbie 
nie stwierdzono przypadków, by kontrahenci podatników dokonujących 
wewnątrzwspólnotowej dostawy, posiadali nieaktywny numer identyfikacyjny.  

(dowód: akta kontroli str., 19, 111 -126 ) 

Przed dokonaniem zwrotu pracownik komórki rachunkowości podatkowej 
weryfikował stan zaległości podatnika, a kwoty zaległości były potrącane  
z należnych zwrotów. W zbadanej próbie nie stwierdzono przypadków opóźnień  
w realizacji zwrotów, a tym samym nie wystąpiły przypadki wypłaty odsetek z tytułu 
zwłoki w przekazywaniu zwrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 19 - 30) 
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Nie kwestionując zasadności dokonanych zwrotów, NIK zwraca uwagę,  
że przeprowadzone w Urzędzie czynności analityczne wskazywały na konieczność 
przeprowadzenia kontroli podatkowej, a jednak nie czekając na rezultaty tych 
działań, dokonywano zwrotu podatku.  

W dwóch przypadkach przed dokonaniem zwrotu nie zostały przeprowadzone 
kontrole podatkowe, mimo iż w wyniku czynności analitycznych zostały sporządzone 
wnioski o przeprowadzenie kontroli. Zgodnie z rozdziałem IV punkt 1 procedur 
postępowania przy opracowywaniu zwrotów w podatku od towarów i usług,  
w przypadku w których informacje zebrane w toku czynności analitycznych wskazują 
na konieczność przeprowadzenia kontroli podatkowej, powinna ona zostać 
przeprowadzona przed dokonaniem zwrotu.  

W dniu 25 kwietnia 2013 r. do Urzędu wpłynęła deklaracja podatnika CS za I kwartał 
2013 r. z kwotą zwrotu 4.624.255,0 zł i terminem jego realizacji w dniu 24 czerwca 
2013 r. W wyniku analizy zasadności zwrotu, w dniu 17 maja 2013 r. sporządzony 
został wniosek o przeprowadzenie kontroli. W dniu 7 czerwca 2013 r. Trzeci Dział 
Obsługi Bezpośredniej zwrócił się do Działu Kontroli Podatkowej o pilne przekazanie 
wyników kontroli. Kontrola ta nie została przeprowadzona przed realizacją zwrotu 
podatku, który nastąpił w dniu 21 czerwca 2013 r., nie sporządzono również 
adnotacji o przyczynach odstąpienia od kontroli. W sprawie przeprowadzono 
czynności sprawdzające. Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu, z uwagi na inne pilne 
zlecenia oraz negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej w 2012 r., przedmiotowy 
wniosek o przeprowadzenie kontroli nie został zrealizowany w planowanym czasie. 
Kontrola została zaplanowana na pierwszy kwartał 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 93 – 110, 132, 276 -289) 

Nie zrealizowano kontroli związanej ze zwrotem VAT podatnikowi P. W dniu  
18 lutego 2013 r. do Urzędu wpłynęła deklaracja podatnika za styczeń 2013 r.  
z kwotą zwrotu 23.212.449,0 zł i terminem jego realizacji 15 marca 2013 r. W dniu  
1 marca 2013 r. sporządzona została analiza zasadności zwrotu. Wniosek  
o przeprowadzenie kontroli za okres styczeń 2013 z dnia 8 marca 2013 r. został 
zaakceptowany i przekazany do Komórki Analiz i Planowania celem ujęcia w planie 
kontroli. Kontrola nie została zrealizowana przed dokonaniem zwrotu podatku, który 
nastąpił w dniu 14 marca 2013 r. W sprawie przeprowadzono czynności 
sprawdzające. Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu, z uwagi na fakt, że planami kontroli 
objęte zostały przede wszystkim terminowe kontrole dotyczące zwrotów kwot 
podatku od towarów i usług oraz podmioty podejrzane o udział w transakcjach 
zmierzających do nadużyć w zakresie rozliczeń podatku VAT, przedmiotowy 
wniosek został wyłączony z planu sporządzonego na kwiecień 2013 r. i ujęty  
do realizacji w planie sporządzonym na IV kwartał 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 61, 138, 290-300)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo powyższych uwag, 
przeprowadzanie czynności analitycznych i sprawdzających prowadzonych wobec 
podmiotów wykazujących zwroty podatku VAT lub nadwyżkę podatku naliczonego 
nad należnym do przeniesienia na następny okres. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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4. Organizacja typowania podmiotów do postępowania 
kontrolnego 

W latach 2012-2013 typowaniem podatników VAT do kontroli oraz planowaniem 
kontroli podatkowych zajmował się Samodzielny Referat Planowania Kontroli  
i Analiz, podległy trzeciemu zastępcy Naczelnika Urzędu10.  

Opracowane i stosowane w Urzędzie instrukcje regulujące tryb typowania 
podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających były dostosowane do wytycznych 
określonych w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej w kolejnych latach11. 
W Urzędzie została przyjęta zasada (nie ujęta w stosowanych instrukcjach 
pisemnych), że wszystkie wnioski o kontrole podatkowe dotyczące zwrotu VAT 
ujmowane w planach kontroli otrzymywały najwyższy stopień ważności (dziewięć). 
Samodzielny Referat Planowania Kontroli i Analiz systematycznie gromadził i 
analizował informacje wewnętrzne i zewnętrzne przydatne do typowania podmiotów 
do kontroli podatkowej. Liczba podmiotów wytypowanych do kontroli w obszarze 
ryzyka nr 1 i 3 w badanych latach wynosiła 350 i 250. Przy ustalaniu propozycji 
podmiotów do kontroli podatkowej i opracowywaniu planów kontroli na lata 2012  
i 2013 dla pierwszego i trzeciego obszaru ryzyka Urząd uwzględniał kryteria 
określone w Krajowych Planach Dyscypliny Podatkowej. 

(dowód: akta kontroli str.638-710, 949-951, 1067-1149) 

Komórka OBHW12 odpowiedzialna za wykonywanie analiz rozbieżności danych 
wynikających z deklaracji VAT i informacji podsumowujących w VIES raz w miesiącu 
przekazywała odnośne dane do Samodzielnego Referatu Planowania Kontroli 
Podatkowych i Analiz. W wyniku wskazań komórki OBHW przeprowadzono pięć 
kontroli podatników VAT UE z wynikiem pozytywnym, suma uszczupleń 
podatkowych wyniosła 17.048,1 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str.711-717, 1286-1301) 

Badanie szczegółowe wybranych 15 akt podatników VAT, dla których suma zwrotów 
VAT przekroczyła kwotę 5.000 tys. zł w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 
2012 r. wykazało, że Urząd monitorował takie stany wykorzystując raporty 
systemowe RG_KON_AN oraz dane zawarte w kartach informacji o podatniku. 
Decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli w zbadanych przypadkach 
podejmowano po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, które nie wykazały 
nieprawidłowości. Urząd, przygotowując propozycje podmiotów do planu kontroli 
podatkowej, objął analizą wszystkie istotne wskazania ze źródeł zewnętrznych oraz 
wewnętrznych, wykorzystywał analizy poprawności oraz zgodności danych 
zawartych w deklaracjach podatkowych oraz informacjach dostępnych w systemie 
VIES. 

 (dowód: akta kontroli str. 718-787) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

 

                                                      
10  Zarządzenie nr 22/2010 Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia  

17 grudnia 2010 r.  
11 W Urzędzie opracowano i stosowano: Instrukcję nr I-023/1 z 1 lutego 2010 r. dotyczącą pozyskiwania 

informacji do typowania podmiotów do kontroli, Instrukcję nr I-021/1 z 1 lutego 2010 r. dotyczącą 
postępowania w zakresie analizy i wykorzystywania informacji pozyskanych do typowania podmiotów  
do kontroli, oraz Instrukcję nr I-022/2 z 30 lipca 2012 r. dotyczącą realizacji zadań zarządzania ryzykiem 
zewnętrznym. 

12  OBHW – Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Handlu Wewnątrzwspólnotowego. 
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Urząd nie przestrzegał zalecenia Ministra Finansów zawartego w corocznych 
zadaniach i wytycznych do organizacji prac urzędu w zakresie VAT oraz Krajowym 
Planie Dyscypliny Podatkowej dotyczącego wykonywania co najmniej dwa razy  
w roku analiz grupowych. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do zakończenia kontroli 
wykonano w Urzędzie dwie analizy grupowe (zatwierdzone w dniach 9 listopada 
2012 r. i 10 czerwca 2013 r.), w wyniku których uzyskano dwa wskazania 
indywidualne do przeprowadzenia kontroli. We wskazanych podmiotach 
przeprowadzono kontrole. W jednym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości,  
a w drugim stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 43,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.679-710,784-787,944)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
typowanie podatników VAT do kontroli podatkowej.  

5. Opracowywanie planów kontroli, monitorowanie ich 
realizacji oraz prowadzenie postępowań kontrolnych 

Dla potrzeb planowania kontroli podatkowych VAT Samodzielny Referat Planowania 
Kontroli i Analiz w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. sporządzał plany kwartalne  
i plany miesięczne. Od lipca 2012 r. sporządzano plany miesięczne13. 
Wyznaczony pracownik Referatu Planowania Kontroli sporządzał plany kontroli VAT 
w podsystemie KONTROLA w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc objęty planem.  

 (dowód:  akta kontroli str.652-670, 943-944, 1043-1071) 

Ustalono, że w okresie wrzesień-grudzień 2012 r. z zaplanowanych 152 kontroli 
podatkowych VAT Urząd zrealizował 116 kontroli, tj. 76,3%. Badanie szczegółowe 
miesięcznych planów kontroli wykazało, że odstępstwa w ich realizacji wynikały  
ze zwiększonego, niż zakładano na etapie planowania, zaangażowania komórek 
kontrolnych w kontrolach podatników VAT, u których w toku czynności stwierdzono 
większe ryzyko nadużyć podatkowych (pierwszy i trzeci obszar ryzyka). Plany były 
opracowane w sposób zgodny z instrukcją wewnętrzną oraz właściwie 
udokumentowane. Zbadane plany kontroli zatwierdzane były przez Naczelnika 
Urzędu. Zatwierdzone plany przekazywano do realizacji Kierownikowi Działu 
Kontroli wraz z dokumentacją analizy wniosków o kontrolę w terminie do 30 dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty planem.  

Szczegółowe badanie wskazań zewnętrznych ujętych w planach kontroli 
podatkowych VAT na wrzesień-grudzień 2012 r. wykazało, że przygotowując 
propozycje podmiotów do planów kontroli Urząd objął analizą wszystkie istotne 
wskazania ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie planowane kontrole podatkowe 
podjęte w wyniku 28 wskazań zewnętrznych zostały zrealizowane w zaplanowanych 
terminach. Niezrealizowane kontrole ze wskazań wewnętrznych ujęto w planach 
następnych okresów jako oczekujące. Przyjęte w Urzędzie rozwiązania systemowe 
pozwalały ustalić i monitorować niezrealizowane wnioski o przeprowadzenie kontroli 
z komórek urzędu oraz ze źródeł zewnętrznych podmioty, które nie zostały 
uwzględnione w planie kontroli oraz podmioty, w których nie została 
przeprowadzona planowana kontrola.  

(dowód: akta kontroli str.1150-1206) 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. liczba kontroli VAT 
przeprowadzonych przez Urząd zmalała, ale zwiększyła się ich skuteczność 

                                                      
13  Instrukcja dotycząca pozyskiwania informacji do typowania podmiotów do kontroli w Pierwszym 

Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie Nr I-023/1 obowiązująca od 1 lutego 2010 r. 
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mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do ogólnej 
liczby kontroli VAT. W 2012 r. przeprowadzono 332 kontrole, tj. o 52 kontrole mniej 
niż w roku poprzednim (spadek o 13,5%), natomiast skuteczność kontroli wyniosła 
52,1%, tj. wzrosła o 4,4 punktu procentowego w porównaniu do 2011 r. (47,7%).  
W pierwszej połowie 2013 r. skuteczność kontroli VAT wyniosła 60,3%  
i w porównaniu do pierwszej połowy 2012 r. (50,6%) wzrosła o 9,7 punktu 
procentowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 943-948) 

W 2012 r. – w porównaniu do 2011 r. – liczba kontroli przeprowadzonych  
w wybranych obszarach ryzyka, wskazanych w KPDP na 2011 r. i 2012 r. 
zmniejszyła się: 
− w obszarze ryzyka nr 1 Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych 

przeprowadzono 45 kontroli, tj. o osiem kontroli mniej niż w 2011 r., a udział 
kontroli w których stwierdzono nieprawidłowości w ogólnej liczbie kontroli 
zmniejszył się z 58,5% w 2011 r. do 46,7% w 2012 r. Kwota stwierdzonych 
uszczupleń w VAT zmniejszyła się w tych latach z 3.966,8 tys. zł do 419,5 tys. zł; 

− w obszarze ryzyka nr 3 – Wykazywanie co do zasady znacznych zwrotów  
w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego 
nad należnym do przeniesienia w 2012 r. przeprowadzono 184 kontroli, z których 
w 41,3% stwierdzono nieprawidłowości (w 2011 r. zrealizowano 211 kontroli,  
z tego w 33,2% stwierdzono nieprawidłowości). Kwota stwierdzonych uszczupleń 
w VAT zmniejszyła się z 27.138 tys. zł do 10.036,6 tys. zł. 

W I półroczu 2013 r. przeprowadzono 124 kontrole w zakresie wykazywania  
co do zasady znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych 
nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia, wskazanym  
w KPDP na 2013 r., stwierdzając w 42 podmiotach  nieprawidłowości na kwotę  
3.880,9 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 786, 949-951) 

W zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyciom w transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych Urząd w 2012 roku zidentyfikował przypadek oszustwa 
karuzelowego. W związku z przeprowadzonymi kontrolami podatkowymi w 2012 r. 
Naczelnik Urzędu przekazał 17 stycznia 2013 r. do Izby Skarbowej w Warszawie 
wykaz 69 podatników („znikający podatnicy”), którzy występowali w zbadanych 
łańcuchach dostaw wyrobów elektronicznych (w szczególności telefonów 
komórkowych, tabletów, pamięci przenośnych oraz podzespołów komputerowych)  
i nie rozliczali prawidłowo podatku VAT należnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 898-930) 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2012 r. ujawniono jedną fakturę 
dokumentującą fikcyjne transakcje o wartości 4.487,2 tys. zł. W pierwszym półroczu 
2013 r. ujawniono 328 takich faktur o łącznej wartości 265.561,6 tys. zł. W wyniku 
tych ustaleń wydano do czasu zakończenia kontroli NIK jedną decyzję określającą 
zobowiązanie podatkowe w wysokości 809,1 tys. zł (należności te nie zostały 
wyegzekwowane) a w dwóch sprawach wszczęto postępowania podatkowe 
(postępowania nie zostały zakończone). W trakcie prowadzonych postępowań 
złożono jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  
do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz wydano decyzję o zabezpieczeniu  
na majątku podatnika zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług  
w wysokości 10.063 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.789-729, 1018) 
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W ramach współpracy administracyjnej w trybie art. 7 rozporządzenia Rady  
nr 904/2010/WE w badanym okresie Urząd otrzymał ogółem 158 wniosków SCAC  
z innych państw oraz wysłał 219 wnioski SCAC do innych państw, w tym  
27 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa. W przypadkach niemożności 
terminowego udzielenia odpowiedzi (80 spraw) wynikającej z prowadzonych 
czynności sprawdzających, Urząd każdorazowo informował izbę skarbową i określał 
nowe terminy realizacji. Badanie szczegółowe dwóch spraw dotyczących udzielenia 
odpowiedzi innym administracjom po przeprowadzeniu kontroli podatkowej 
wykazało, że realizacja zadań z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego i wymiany 
informacji podatkowych przez pracowników Urzędu była prawidłowa.  

 (dowód: akta kontroli str. ,1019-1020, 1230-1285) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie opracowywania planów kontroli, monitorowania ich realizacji oraz 
prowadzenia postępowań kontrolnych.  

6. Jakość wydawanych rozstrzygnięć i efekty finansowe 

W latach 2011-2013 (I półrocze) wydano 951 decyzji w VAT, z tego  
w poszczególnych latach odpowiednio: 461, 398 i 92. Podatnicy złożyli odwołania  
od 461 decyzji, z tego: 99 w 2011 r., 204 w 2012 r. i 158 w I półroczu 2013 r. 
Wskaźnik decyzji zaskarżonych do wydanych wynosił 21,5% w 2011 r. i 51,3%  
w 2012 r. 
Naczelnik Urzędu wymierzyła w decyzjach podatek VAT w wysokości  
30.183,1 tys. zł w 2011 r., 25.733,7 tys. zł w 2012 r. i 5.042,0 tys. zł w I półroczu 
2013 r. 
Wskaźnik decyzji utrzymanych w toku postępowania odwoławczego wyniósł 60,0% 
w 2011 r., 76,3% w 2012 r. i 82,1% w I półroczu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1021) 

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości przez Urząd kwota uszczuplonego podatku 
VAT wymierzona w decyzjach w 2012 r. wyniosła 25.733,7 tys. zł i była mniejsza  
o 4.449,4 tys. zł w porównaniu do 2011 r. (30.183,1 tys. zł). Kwota wynikająca  
z deklaracji skorygowanych przez podatników w 2012 r. wyniosła 19.112 tys. zł  
i była niższa o 3.583,6 tys. zł w porównaniu do 2011 r (22.695,6 tys. zł).  
W pierwszym półroczu 2013 r. kwota uszczuplonego podatku VAT wymierzona w 
decyzjach wzrosła o 829,5 tys. zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r. 
a zmniejszyła się o 3.510,6 tys. zł kwota wynikająca ze skorygowanych deklaracji.  
Do budżetu państwa w 2011 r. wpłynęło 1.261,2 tys. zł, tj. 4,2% kwoty 
uszczuplonego podatku VAT wynikającej z decyzji i 759,7 tys. zł, tj. 3,3% kwoty 
wynikającej ze skorygowanych deklaracji. W 2012 r. do budżetu państwa wpłynęło 
343,8 tys. zł, tj.1,3% kwoty z decyzji i 4.323,7 tys. zł, tj. 22,% kwoty wynikającej  
ze skorygowanych deklaracji. Suma kwot uszczuplonego podatku VAT wynikająca  
z decyzji i ze skorygowanych deklaracji, która nie wpłynęła do budżetu państwa 
wyniosła 50.857,8 tys. zł w 2011 r. i 40.178,2 tys. zł w 2012 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1024-1038) 

Na próbie 10 najwyższych zaległości w podatku VAT według stanu na 30 czerwca 
2013 r., w wyniku nieprawidłowości ujawnionych przez Urząd w łącznej kwocie 
15.334,3 tys. zł oraz 10 najwyższych zaległości w podatku VAT na 30 czerwca  
2013 r., w wyniku nieprawidłowości ujawnionych przez urząd kontroli skarbowej  
w łącznej kwocie 300.691,8 tys. zł ustalono, że kwota wpłat na poczet uszczupleń 
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wyniosła ogółem 14.610,9 tys. zł i stanowiła 4,6% łącznej kwoty zaległości. 
Przyczyną niewyegzekwowania zaległości przypisanych na podstawie decyzji 
Urzędu był brak majątku podatników. 

 (dowód: akta kontroli str. 1025-1030) 

W kontrolowanym okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych 
wszczęto siedem postępowań karnych skarbowych, z czego sześć w czasie kontroli 
NIK nadal było w toku. Skierowano jeden akt oskarżenia do sądu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1041) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W badanym okresie polepszeniu uległa jakość prowadzonych postępowań 
podatkowych mierzona poziomem utrzymanych decyzji w postępowaniu 
odwoławczym. NIK zwraca uwagę na niezadowalający stopień odzyskiwanych 
należności wynikających z wymierzonych decyzji. W ocenie NIK tak niskie efekty 
finansowe świadczą o konieczności poprawy skuteczności prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych przez Urząd.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie jakość wydawanych decyzji w VAT.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Wyrejestrowywanie podatników z rejestru VAT-UE niezwłocznie po upływie 
półrocznego okresu nieskładania przez nich deklaracji podatkowych. 

2. Sporządzanie analizy grupowej podatników typowanych do kontroli podatkowej 
zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów.  

3. Przeprowadzenie kontroli w podmiotach CS i P w zakresie zasadności zwrotów 
VAT i poinformowanie o ich wynikach NIK. 

4. Poprawę ściągalności wymierzonych kwot w decyzjach w VAT. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia     13    grudnia 2013 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Stanisław Jarosz Adam Durski 

Główny specjalista kp. 
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