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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P15/011- Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Maria Anna Rzepecka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96668 z dnia 10 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

2. Sławomir Stężewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96667 z dnia 10 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (dalej „Urząd” lub „UKS”) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Danuta Butka-Filipczak – od 1 lipca 2014 do 30 września 2014 r. – p.o. Dyrektora,  
a od 1 października 2014 r. – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie 

Aleksy Oszmiańczuk – Dyrektor w okresie od 20 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2012) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że w kontrolowanym okresie (2014-I półrocze 2015 r.) 
postępowania kontrolne prowadzono zgodnie z obowiązującą procedurą. Intensyfikowane 
były działania analityczne oraz kontrolne mające na celu wykrywanie oraz zapobieganie 
wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. W ich 
wyniku ujawnione zostały faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji na znaczne 
kwoty oraz wymierzono podatek do zapłaty podmiotom wykorzystującym takie faktury.  
O wynikach kontroli, rozpoznanych zagrożeniach oraz mechanizmach oszustw informowano 
na bieżąco Ministerstwo Finansów. Wpływy z ustaleń pozostawały na niskim poziomie, 
ponieważ podmioty nie posiadały majątku.  

Podstawą typowania podmiotów do kontroli, planowych i doraźnych, była kompleksowa 
analiza informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w celu wyselekcjonowania 
podmiotów o najwyższym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości. Postępowania kontrolne 
przeprowadzane były zgodnie z planami kontroli, a przypadki odstąpienia od kontroli 
planowych i doraźnych były uzasadnione.    

Inspektorzy kontroli skarbowej w 2014 r. wykryli 18,6 tys. faktur dokumentujących czynności 
fikcyjne na kwotę brutto 6.313,6 mln zł, tj. wyższą niż w 2013 r. o 4.255,6 mln zł.  
W I półroczu 2015 r. było to 16,7 tys. faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji 
gospodarczych na kwotę 5.869,2 mln zł. Udział decyzji wymiarowych, w których 
stwierdzono faktury dokumentujące fikcyjne transakcje w ogólnej liczbie decyzji wzrósł  
z 27,8% w 2013 r. do 40,7% w 2014 r. i 53,8% w I półroczu 2015 r. 

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

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Kwoty nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług2 z tytułu wykrycia faktur 
dokumentujących fikcyjne transakcje stwierdzone po kontrolach wzrosły z 253,5 mln zł  
w 2013 r. do 1.192,3 mln zł w 2014 r. oraz do 1.174,4 mln zł w I półroczu 2015 r.  

W 2013 r. odzyskano 12,3 mln zł, tj. 4,9% ogółu ustaleń dotyczących problematyki 
fikcyjnych faktur, w 2014 r. 18,3 mln zł, tj. 1,5%, a w I półroczu 2015 r. 5,2 mln zł, tj. 0,4%3. 
Wpłaty w relacji do ustaleń pozostawały na niskim poziomie, ponieważ podmioty  
nie posiadały majątku.     

Badane postępowania kontrolne (18) na kwotę 986.564,0 tys. zł  prowadzone były zgodnie  
z procedurą określoną w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej4 i ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa5. Dyrektor UKS nie ustalił faktycznych 
organizatorów oszustw oraz do kogo trafiały środki pieniężne z oszustw. W przypadku 
trzech postępowań organizatorów, powiązania osobowe i przepływy finansowe wykryły inne 
organy państwa, tj. prokuratura przy wsparciu ABW. Ograniczona skala wykrywania 
sprawców wynikała z tego, że podmioty zakładane były na krótki okres w celu wystawiania 
fikcyjnych faktur, a nie prowadzenia działalności gospodarczej. Były to podmioty 
podejmujące szereg oszukańczych zabiegów, niewyposażone w majątek rzeczowy,  
z którymi nie było kontaktu już na etapie postępowania kontrolnego. Dla ustalenia stanu 
faktycznego konieczne było przeprowadzenie postępowań kontrolnych jednocześnie w kilku 
podmiotach i dokonanie oceny całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego. 
Postępowania prowadzono zatem głównie w podmiotach, które pełniły rolę „znikającego 
podatnika” lub/i „bufora”. 

W pięciu na 18 postępowań kontrolnych badanych przez NIK, Dyrektor Urzędu wnioskował 
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Naczelnicy urzędów 
skarbowych podzielili argumentację zawartą we wnioskach i wydali decyzje  
o zabezpieczeniu zobowiązania. Na wnioskowaną kwotę zabezpieczenia 169,5 mln zł 
wyegzekwowano 5,1 mln zł (tj. 3,0%). W jednym postępowaniu środki na rachunku 
bankowym w kwocie 64,0 tys. zł zabezpieczyła prokuratura. Trudności w ustalaniu majątku 
„znikających podatników”, a w większości przypadków całkowity jego brak powodowały,  
że efektywność postępowania zabezpieczającego była niska.   

W próbie 28 badanych wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego karnego 
skarbowego, 25 wniosków złożono niezwłocznie po zakończeniu postępowań kontrolnych,  
a trzy przed ich zakończeniem. Trzy postępowania przygotowawcze zawieszono z powodu 
niezakończenia postępowań odwoławczych przed organami wyższej instancji. 
Podejmowanie zawieszonych postępowań przygotowawczych następowało niezwłocznie  
po ustaniu przyczyn zawieszenia. W jednym przypadku zawieszone postępowanie 
przygotowawcze podjęto dopiero po 10 miesiącach od ustania przyczyny jego zawieszenia.   

Ponadto NIK ustaliła co następuje:  
− dwa postępowania kontrolne, w odniesieniu do podmiotów zaliczonych do grupy 

wysokiego ryzyka, wszczęto z opóźnieniem dwóch i pół miesiąca oraz trzech tygodni  
w stosunku do wyznaczonego terminu;    

− w jednym przypadku, gdy Urząd dysponował informacją Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej o dokonywaniu przez spółkę znacznych przelewów środków na 
rachunki zagraniczne oraz podejrzeniu generowania wysokich obrotów  
w wewnątrzwspólnotowej wymianie towarów, postępowanie kontrolne wszczęto dopiero 
po 350 dniach;  

− nie postępowano jednolicie informując naczelników urzędów skarbowych o wystąpieniu 
przesłanek uzasadniających wykreślenie oszustów z rejestru podatników VAT;  

− w jednej sprawie nie sformułowano w prawidłowy sposób wniosku o dokonanie 
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed wydaniem 
decyzji wymiarowej, co skutkowało koniecznością sporządzenia nowego wniosku  

                                                      
2  Wynikające z decyzji wymiarowych i korekt deklaracji.   
3 Według stanu na 1 października 2015 r. Dane dotyczą decyzji i wyników kontroli doręczonych w latach  

2013-2014 oraz w I półroczu 2015 r. 
4  Dz. U. z 2015 r., poz. 553 ze zm. 
5  Dz. U z 2015 r., poz. 613 ze zm. 
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i wydłużenia postępowania o kilka miesięcy (pierwszy wniosek sporządzono w maju 
2015 r., a drugi w listopadzie 2015 r.);  

− w przypadku dwóch podmiotów, w których kontrole VAT w krótkich odstępach czasu 
wszczął Dyrektor Urzędu i naczelnik właściwego urzędu skarbowego – nie podjęto 
próby współpracy na rzecz skoordynowania działań i przeprowadzenia kontroli przez 
jeden organ. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Typowanie podmiotów do kontroli  

W Urzędzie obowiązywały wewnętrzne zasady typowania podmiotów do kontroli  
i sporządzania planów kontroli, w których określono procedurę typowania oraz wzór karty 
informacyjnej i arkusza analizy ryzyka6. Typowanie systemowe odbywało się na podstawie 
analizy danych podatkowych oraz kryteriów ilościowych i jakościowych dotyczących 
podmiotów, branż, zjawisk i obszarów, w których podejrzewano występowanie uchylania się 
od opodatkowania, w tym z wykorzystaniem faktur dokumentujących czynności fikcyjne.  

 (dowód: akta kontroli str. 27-76, 568, 730) 

Wskazania podmiotów do typowania do kontroli pochodziły ze źródeł zewnętrznych i analiz 
własnych. Informacje zewnętrzne pozyskiwano od organów ścigania, instytucji kontrolnych, 
w tym także innych urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych, Ministerstwa 
Finansów (dalej „MF”) i od osób fizycznych. Analizy własne obejmowały dane adresowe  
i osobowe, podatkowe (deklaracje), majątkowe, w tym finansowe (bilans, księgi wieczyste). 
Dane te pochodziły z różnych systemów zawierających wymagane informacje.  
Do planowania kontroli, w szczególności w zakresie oszustw podatkowych w skali 
międzynarodowej wykorzystywane były sieci Eurofisc7 i baza Polfisc8. Liczba informacji 
sygnalnych o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości rozpatrzonych w okresie  
2014-I półrocze 2015 r., w poszczególnych półroczach, wynosiła odpowiednio 863, 1.200  
i 942. 

(dowód: akta kontroli nr  68, 77-93, 123-124, 129-299, 355-567, 568-569 584, 2013-2018)  

Liczba wszczętych kontroli, z ujętych w planie i wytypowanych do kontroli doraźnych  
w okresie 2014–I półrocze 2015 r., wynosiła odpowiednio: na podstawie informacji wywiadu 
skarbowego i własnych analiz – 306 i 442, w tym podmiotów podejrzewanych  
o wprowadzanie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne –  
30 i 85 oraz na podstawie zewnętrznych źródeł informacji – 116 i 214, w tym podmiotów 
podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne – 7 i 27.  

(dowód: akta kontroli str. 76-90, 93, 125-128, 136-139, 147-151, 583-585,  621-622,  
1392-1400) 

Poprzez sieć Eurofisc realizowano współpracę w ramach obszarów roboczych: oszustwa 
typu „znikający podatnik” i oszustwa w imporcie przy zastosowaniu procedury celnej 42 lub 
63. W ramach funkcjonowania sieci Eurofisc, do głównego zadania Urzędu należało 
nadanie statusu9 podmiotom podejrzanym o udział w oszustwach typu „znikający podatnik”, 
których listę cyklicznie przekazywało Ministerstwo Finansów. W kontrolowanym okresie 

                                                      
6  Zarządzenie Dyrektora UKS Nr 36/2015 z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 36/2011 z dnia  

17 czerca 2011 r. ze zmianami.  
7  Sieć Eurofisc stanowi wielostronny mechanizm wczesnego ostrzegania w odniesieniu do oszustw w podatku 

od wartości dodanej o charakterze transgranicznym; powołana rozporządzeniem Rady (UE) Nr 904/2010  
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010 r., s. 1 ze zm.). Polska administracja podatkowa w ramach sieci 
Eurofisc współpracuje w ramach trzech obszarów roboczych: oszustwa typu znikający podatnik, oszustwa 
polegające na unikaniu płacenia podatku VAT w imporcie przy zastosowaniu procedury celnej 42 i 63 oraz 
obserwatorium VAT, tj. analiza nowych trendów w oszustwach.  

8  Polfisc – centralna baza podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych, której wdrożenie 
miało zwiększyć skuteczność rozpoznania i eliminacji oszustw podatkowych oraz przyspieszyć czas reakcji 
organów kontroli skarbowej. 

9  Np. podejrzany, nie podejrzany, do obserwacji, broker, bufor, znikający podatnik. 
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Urząd otrzymał do analizy informacje o 278 polskich podmiotach. Wszystkim tym 
podmiotom nadano statusy, a ze względu na możliwość jego zmiany, podmioty te były  
w Urzędzie monitorowane. Informacje o nadanym statusie oraz o każdej jego zmianie 
przekazywano do Departamentu Kontroli Skarbowej MF. Do dnia zakończenia kontroli NIK 
wszczęto osiem postępowań kontrolnych w obszarze „znikający podatnik” i dwa w obszarze 
oszustwa w imporcie przy zastosowaniu procedury celnej 42.    

(dowód: akta kontroli str. 76-82, 92, 355-567, 1151-1327, 1340) 

W obszarze roboczym dotyczącym oszustw w imporcie przy zastosowaniu procedur 
celnych, Urząd nadał statusy 74 podmiotom w odpowiedzi na dane przekazane przez MF  
o 580 transakcjach podatników z UE, którzy dokonując importu towarów z krajów trzecich 
deklarują zastosowanie procedury celnej 42. Ponadto przeanalizowano informacje 
przekazane przez MF dotyczące 5229 transakcji dokonanych przez 49 polskich podatników 
stosujących procedurę celną 42. W wyniku tej analizy wyselekcjonowano cztery podmioty,  
o których informacje przekazano według właściwości organom podatkowym.  

Do Urzędu nie wpłynęły informacje dotyczące zastosowania procedury 63.     

 (dowód: akta kontroli 78-79 , 1405-1409, 1476-1516) 

W związku z funkcjonowaniem platformy Polfisc (od 1 kwietnia 2014 r.) Urząd miał 
obowiązek podjęcia czynności analitycznych wobec podmiotów wstępnie 
wyselekcjonowanych przez ogólnokrajowe centrum kompetencyjne jako podejrzewane  
o dokonywanie oszustw podatkowych (w szczególności oszustw z wykorzystaniem 
transakcji wewnątrzwspólnotowych). W okresie 2014–I połowa 2015 r., po analizie danych 
338 podmiotów należących do właściwości Urzędu, zablokowano10 57, a po szczegółowej 
analizie – wobec 33 wszczęto postępowanie kontrolne.  

(dowód: akta kontroli str. 82-90, 123) 

NIK zbadała upływ czasu od zamieszczenia danych o 22 podmiotach11 w platformie Polfisc 
do wszczęcia postępowania kontrolnego w Urzędzie. Wobec sześciu podmiotów w tym 
czasie postępowania kontrolne były już wszczęte na podstawie informacji z MF. Upływ 
czasu od otrzymania pisma MF do wszczęcia postępowania kontrolnego wynosił od 14 dni 
do 3,5 miesiąca. Z pozostałych 16 podmiotów, wobec 14 postępowania były wszczęte  
po upływie od 1,5 miesiąca do 8,5 miesięcy, w zależności od zakwalifikowania podmiotu  
do kontroli doraźnej lub planowej. Dwa zakwalifikowane były do grupy o podwyższonym 
ryzyku, wobec których postępowania kontrolne powinny być wszczęte w czasie krótszym niż 
dwa miesiące od zamieszczenia informacji w Polfisc, a wszczęto po upływie ponad czterech 
miesięcy i ponad trzech miesięcy od daty informacji w Polfisc. 

(dowód: akta kontroli str. 27-73, 124-128)  

Z 422 kontroli ujętych w planie w okresie 2014-I połowa 2015 r. wykreślono 34 (8,1%). 
Skreślenie spowodowane było aktualizacją danych o podmiocie lub wszczęciem kontroli 
przez właściwy urząd skarbowy, co skutkowało bezprzedmiotowością postępowania, 
złożeniem korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia przez podatnika o zamiarze 
wszczęcia postępowania kontrolnego lub przekwalifikowania kontroli z planowej na doraźną.  

(dowód: akta kontroli str. 568-572, 595-610, 619-684, 1147-1150, 2017-2018) 

Do kontroli doraźnych zakwalifikowano 170 podmiotów: 110 wytypowanych przez Komisję 
do spraw typowania podmiotów do kontroli i planowania, 44 wskazane przez wywiad 
skarbowy, trzy z polecenia Dyrektora Urzędu oraz 13 z bieżących wniosków komórek 
kontrolnych. Nie wszczęto 28 postępowań z powodu pozyskania nowych informacji 
powodujących niezasadność wszczęcia postępowania kontrolnego, zmiany właściwości 
miejscowej podmiotu i przekazania sprawy do właściwego organu podatkowego, 

                                                      
10 Zablokowanie podmiotu w Polfics polegało na zamieszczeniu informacji o zainteresowaniu Urzędu danym 

podmiotem, tj. inne urzędy kontroli skarbowej nie podejmowały prac analitycznych w sprawie takiego 
(zablokowanego) podmiotu. 

11 Dane przyjęto z zestawienia przedstawionego do kontroli NIK „Rozliczenie zablokowanych podmiotów  
w Polfics 2014-I półrocze 2015 (…)”.  
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zaplanowania wszczęcia postępowania kontrolnego w terminie późniejszym, uzależnienia 
wszczęcia od kontroli wielostronnej lub od stanu faktycznego stwierdzonego w innym 
podmiocie. 

(dowód: akta kontroli str. 611-618) 

Na wnioski z komórki wywiadu skarbowego wszczęto 49 kontroli planowych  
i 141 doraźnych, w tym dotyczących podmiotów podejrzewanych o wprowadzenie do obrotu 
gospodarczego faktur dokumentujących fikcyjne transakcje odpowiednio 7 i 39. 

Zakończono 18 postępowań kontrolnych z 46 wszczętych (siedem planowych  
i 39 doraźnych). Wymierzono VAT do zapłaty na kwotę 45.774,6 tys. zł oraz zobowiązania 
podatkowe w podatku od osób fizycznych na kwotę 766,9 tys. zł. W postępowaniach tych 
nie ustalono organizatorów przestępstw, na rzecz których działali przedstawiciele firm. 

(dowód: akta kontroli str. 586-589, 592-594) 

Kontrole wywiązywania się podmiotów z zobowiązań podatkowych podejrzewanych  
o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne  
w 2013 r. w liczbie 22 stanowiły 14,4% kontroli planowych ogółem i 32,2% kontroli 
doraźnych ogółem. W 2014 r. kontrole te stanowiły odpowiednio: w liczbie 46 – 27,9%  
i w liczbie 125 – 41%, a w I półroczu 2015 r. w liczbie 22 – 31,4% i w liczbie 90 – 57,7%.  

Skuteczność kontroli planowych12 w 2014 r. (165 kontroli) wyniosła 79,4%, a w I półroczu 
2015 r. (70) – 87,1%. W porównaniu do 2013 r. skuteczność kontroli planowych w 2014 r. 
była wyższa o 4,9 punktu procentowego. Skuteczność kontroli w I półroczu 2015 r. była 
wyższa o 4,7 punktu procentowego niż w I półroczu 2014 r.13 W podmiotach 
podejrzewanych o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne zakończono 68 kontroli planowych, z tego w 2014 r. – 46, w I półroczu 
2015 r. – 22. W I półroczu 2014 r. zakończono również 22 kontrole.  

Liczba zakończonych kontroli doraźnych wynosiła 461, z tego w 2014 r. – 305 i w I półroczu 
2015 r. – 156, a ich skuteczność – 85,6% i 91,7%. W porównaniu do 2013 r. skuteczność 
kontroli doraźnych w 2014 r. była wyższa o 0,7 punktu procentowego. W I półroczu 2015 r. 
skuteczność była o 2,9 punktu procentowego wyższa niż w I półroczu 2014 r. W podmiotach 
podejrzewanych o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne zakończono w 2014 r. – 125 i w I półroczu 2015 r. – 90 kontroli.  
W I półroczu 2014 r. zakończono 52 kontrole doraźne.  

W 2014 r. i pierwszym półroczu 2015 r. wszystkie kontrole prowadzone w podmiotach 
podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu fikcyjnych faktur zakończyły się ustaleniami  
w zakresie zobowiązań podatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 684, 1410) 

1. W celu wykonania założeń Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS) 
zawartych w Zadaniach dla urzędów kontroli skarbowej na 2015 r. (dalej „Zadania”), 
a dotyczących wszczynania postępowań kontrolnych wobec podmiotów zaliczanych  
do grupy wysokiego ryzyka w terminie krótszym niż dwa miesiące od zamieszczenia 
informacji o podmiocie w platformie Polfisc, w arkuszu analizy ryzyka sporządzanego dla  
każdego podmiotu o podwyższonym ryzyku, Dyrektor Urzędu wdrożył14 obowiązek 
zamieszczania terminu, do którego należy wszcząć postępowanie kontrolne.  

(dowód: akta kontroli str. 5-16, 27-73, 85-86, 100) 

Wobec jednego podmiotu postępowanie kontrolne wszczęto z trzytygodniowym 
opóźnieniem, a drugiego (po wdrożeniu obowiązku adnotacji) z opóźnieniem dwóch i pół 
miesiąca w stosunku do terminu wskazanego w arkuszu analizy ryzyka. Opóźnienie 
wszczęcia postępowania kontrolnego o dwa i pół miesiąca Dyrektor UKS wyjaśnił dużą 
ilością postępowań kontrolnych, długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi dwóch 
inspektorów kontroli skarbowej i nadchodzącym okresem urlopowym. Ponadto stwierdził 

                                                      
12 Mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowosci do liczby przeprowadzonych kontroli. 
13 W I półroczu 2014 r. (74) wyniosła 82,4%. 
14 Jak w przypisie 6. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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m.in., że termin został przyjęty na potrzeby liczenia miernika zawartego w Zadaniach 
oraz, że niedochowanie tego terminu nie spowoduje żadnego uchybienia w procedurze 
administracyjnej obowiązującej w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli 5-16, 23, 100, 300-301,232-238, 246-250) 

NIK zwraca uwagę, że wykorzystanie przez GIKS miernika realizacji działania 
Koordynacja czynności analitycznych i kontrolnych jednostek organizacyjnych kontroli 
skarbowej w zwalczaniu oszustw podatkowych miało na celu monitorowanie realizacji 
zalecenia odnośnie szybkości podejmowania czynności kontrolnych w podmiotach 
podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych.  

Istotnym czynnikiem skutecznego zwalczania oszustw podatkowym jest szybkość reakcji 
organów kontroli skarbowej na rozpoznane zagrożenia.  

2. W okresie 2014-I połowa 2015 r. Urząd przeprowadził jedną analizę mającą na celu 
wytypowanie podmiotów do kontroli w zakresie poprawności stosowania stawki podatku 
od towarów i usług w wysokości 8% na materiały budowlane. Centrum kompetencyjne  
w zakresie budownictwa znajdowało się w Łodzi15. Z uwagi na taki podział kompetencji 
oraz dużą liczbę wniosków o kontrole (około 2000 rocznie) Dyrektor nie podejmował  
z własnej inicjatywy więcej działań analitycznych o charakterze systemowym w obszarze 
budownictwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 1424, 1476-1513) 

Zgodnie z szacunkami GUS udział budownictwa w gospodarce nieobserwowanej  
(tj. szarej strefie i nielegalnej działalności) jest najwyższy po Handlu i naprawach 
pojazdów samochodowych, zakwaterowaniu i gastronomii. Analizy Ministerstwa 
Finansów oraz doniesienia związku podmiotów doświadczających nieuczciwej 
konkurencji wskazują na nasilanie się oszukańczych praktyk, w tym z wykorzystaniem 
fikcyjnych faktur za usługi budowlane. Zdaniem NIK Dyrektor UKS, we współpracy  
z Dyrektorem UKS w Łodzi, powinien kontynuować monitorowanie obszaru budownictwa 
i podejmować kontrole w podmiotach wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.  

Typując podmioty do kontroli w Urzędzie wykorzystywano informacje ze wszystkich 
dostępnych źródeł i szczegółowo je analizowano. Odstąpienie od wszczynania kontroli 
planowych i doraźnych uzasadnione było czynnikami niezależnymi od Urzędu. Niezwłocznie 
analizowano informacje pochodzące z systemów Eurofisc i Polfisc i w uzasadnionych 
przypadkach wszczynano postępowania kontrolne. Dyrektor Urzędu podjął działania 
organizacyjne w celu przyspieszenia wszczynania postępowań kontrolnych wobec 
podmiotów ujawnionych w systemie Polfics i zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka.  

2. Postępowania kontrolne, decyzje pokontrolne 

W okresie 2014-I półrocze 2015 r. zakończono 696 kontroli dotyczących rozliczeń 
podatkowych i w 85,6% stwierdzono nieprawidłowości (tj. w 596 kontrolach). 
Nieprawidłowości związane z wprowadzaniem do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne stwierdzono w 283 kontrolach (40,7% wszystkich 
zakończonych kontroli). Zakończono 235 kontroli planowych (w 192 stwierdzono 
nieprawidłowości), w tym 68 w podmiotach podejrzewanych o wprowadzenie do obrotu 
gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, a kontroli doraźnych – 461  
(w 404 stwierdzono nieprawidłowości), w tym 215 w podmiotach podejrzewanych  
o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 684, 1410) 

Na 30 czerwca 2015 r. w trakcie było 716 kontroli, w tym 22 (tj. 3,1%) według wstępnych 
danych na etapie wszczynania postępowania kontrolnego w podmiotach podejrzewanych  
o wprowadzenie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.  

                                                      
15 Departament Kontroli Skarbowej MF pismem z 9 maja 2014 r. poinformował o przypisaniu obszaru 

tematycznego „budownictwo” UKS w Łodzi.  

Ocena cząstkowa 
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Liczba decyzji, w których stwierdzono nieprawidłowości polegające na obrocie fakturami 
dokumentującymi fikcyjne transakcje, wydanych w 2014 r. (155) była wyższa o 46 od liczby 
decyzji wydanych w 2013 r. (109), a ich udział w decyzjach ogółem wzrósł z 32,1%  
w 2013 r. do 47,5% w 2014 r. Porównując pierwsze półrocza 2014 i 2015 r. liczba decyzji 
wzrosła z 67 do 104, a udział w decyzjach ogółem wzrósł z 45,0% do 59,4%.  

Ustalenia (z tytułu wydanych decyzji i korekt deklaracji) wzrosły ogółem z 1.674,8 mln zł  
w 2013 r. do 2.264,7 mln zł w 2014 r. oraz z 1.038,7 mln zł w I półroczu 2014 r.  
do 1.462,2 mln zł w I półroczu 2015 r. Udział ustaleń dokonanych w podmiotach 
wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące czynności fikcyjne 
wyniósł odpowiednio 15,1% w 2013 r. i 52,6% w 2014 r. Udziały te w I półroczu 2014 r.  
i 2015 r. wyniosły odpowiednio  41,2% i 80,3%.   

Wpłaty z tytułu postępowań kontrolnych zakończonych (decyzjami lub korektami deklaracji) 
w okresie 2014-I półrocze 2015 r.16 w 2013 r. wyniosły 68.879,1 tys. zł, w tym 17,9%,  
tj. 12.327,4 tys. zł dotyczyło fikcyjnych faktur, w 2014 r. – 92.934,1 tys. zł, w tym 19,6%,  
tj. 18.253,0 tys. zł dotyczyło fikcyjnych faktur, w I półroczu 2014 – 22.614,1 tys. zł, w tym 
44,5%, tj. 10.072,9 tys. zł dotyczyło fikcyjnych faktur i w I półroczu 2015 r. 17.774,5 tys. zł,  
w tym 29,2%, tj. 5.185,6 tys. zł dotyczyło fikcyjnych faktur. Relacja wpłat do ustaleń 
(wynikających z decyzji i korekt deklaracji) była w 2013 r. i 2014 r. taka sama i ukształtowała 
się w wysokości 4,1%. W pierwszych półroczach 2014 r. i 2015 r. relacja ta zmniejszyła się 
odpowiednio z 2,2% do 1,2%. W odniesieniu do postępowań dotyczących podmiotów 
wprowadzających do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury relacja wpłat do kwot ustaleń 
wykazywała tendencję malejącą z 4,9% w 2013 r. do 1,5% w 2014 r. oraz z 2,4%  
w I półroczu 2014 r. do 0,4% w I półroczu 2015 r.     

W toku przeprowadzonych postępowań kontrolnych w 2013 r. wykryto 15.286 fikcyjnych 
faktur (na kwotę brutto z nich wynikającą 2.058,0 mln zł), w 2014 r. – 18.616 faktur  
(na kwotę 6.313,6 mln zł). W I półroczu 2014 r. wykryto 6.345 fikcyjnych faktur (na kwotę 
2.159,7 mln zł), a w I półroczu 2015 r. – 16.735 (na kwotę 5.869,2 mln zł). Fikcyjne 
transakcje, na które wystawiano faktury dotyczyły przede wszystkim elektroniki, a w dalszej 
kolejności: paliw, stali zbrojeniowej, złomu i usług budowlanych. Największa liczba 
wykrytych fikcyjnych faktur w jednym podmiocie wynosiła 1.456 sztuk na kwotę  
10.754,5 tys. zł i dotyczyła paliw. Z kolei największa kwota brutto z faktur w jednym 
podmiocie wynosiła 112.779,0 tys. zł i wykazana była w 223 fakturach. 

 (dowód: akta kontroli str. 621-622, 1411-1412, 1413, 1421-1422, 1428-1429, 1518-1520) 

Urząd korzystał z różnych form współpracy z zagranicą. W okresie 2014–I półrocze 2015 r. 
w ramach wszczętych postępowań kontrolnych Urząd wystosował 663 wnioski o udzielenie 
informacji w trybie art. 7 rozporządzenia Rady nr 907/2010 z dnia 7 października 2010 r.  
w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku  
od wartości dodanej17, z tego 428 wniosków dotyczyło ogólnej wymiany informacji,  
a 235 (35,4%) podejrzenia oszustwa typu „znikający podatnik”. Wnioski skierowano  
do 26 państw. Najwięcej wysłano do czeskiej administracji podatkowej (95) i Wielkiej 
Brytanii (77). Do dnia zakończenia kontroli NIK otrzymano 495 odpowiedzi (tj. na 74,7% 
wysłanych wniosków). Monity wysyłane były najczęściej do administracji podatkowych 
Włoch, Czech, Cypru, Holandii i Niemiec. Powodem opóźnień w przekazywaniu informacji 
była znaczna pracochłonność czynności koniecznych do udzielenia odpowiedzi.  

W dziesięciu postępowaniach kontrolnych objętych analizą NIK, w których występowano  
do obcych administracji w trybie art. 7 rozporządzenia Rady nr 904/2010, ujawniono 
uszczuplenia na kwotę 267.374,0 tys. zł. W postępowaniach tych sporządzono 19 wniosków 
z zapytaniami o weryfikację kontrahentów i transakcji. Uzyskane informacje pozwoliły ustalić 

                                                      
16 Według stanu na 1 października 2015 r. Łączne wpłaty, niezależnie od daty doręczenia decyzji lub wyniku 

kontroli, wykazane przez Urząd w informacji KS-2 przekazywanej do Ministerstwa Finansów za 2013 r. 
wyniosły 206.334,1 tys. zł (wskaźnik wpłat do ustaleń wynosił 12,3%), za 2014 r. -101.532,6 tys. zł (wskaźnik 
wpłat – 4,5%), natomiast za I półrocze 2015 r. – 79.577,5 tys. zł (wskaźnik wpłat – 5,4%). Różnice wynikają  
z przesunięcia w czasie dat wpłat i dat wydania decyzji (złożenia korekt deklaracji).        

17 Dz. U. L 268 z 12.10.2010, s. 1. 
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okoliczności transakcji, w tym wykryć transakcje pozorowane i stanowiły ważną część 
materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniach kontrolnych.   

(dowód: akta kontroli str. 1414-1418, 1454) 

W trybie innych regulacji niż rozporządzenie Rady nr 904/2010, wystąpiono z dwoma 
wnioskami, w jednym postępowniu kontrolnym. Pytania dotyczyły weryfikacji faktur 
wystawianych przez kontrolowaną spółkę. W jednym wniosku pytania wystosowano  
w oparciu o zapisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą18. W drugim 
wniosku w oparciu o Dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 
77/799/EWG19. W efekcie kontroli UKS zmniejszono wykazaną przez podatnika stratę 
podatkową o 1.295,6 tys. zł.      

(dowód: akta kontroli str. 1419) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły trzy informacje spontaniczne, jedna  
z 17 stycznia 2014 r. od brytyjskiej i dwie z 12 września 2014 r. od niemieckiej administracji 
podatkowej. W pierwszym przypadku administracja brytyjska przekazała informację 
dotyczącą powiązań dyrektora polskiej spółki z podmiotem funkcjonującym na terenie 
Wielkiej Brytanii i została wykorzystana do określenia podatku do zapłaty 59.954,0 tys. zł na 
podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług20. 
Informacje z Niemiec pozwoliły ustalić podmioty uczestniczące w „karuzeli podatkowej”. 
Postępowanie zakończono decyzją określającą do zapłaty 9.702,6 tys. zł na podstawie  
art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług podatek. 

(dowód: akta kontroli str. 1407-1408, 1453-1454) 

W okresie 2014–I półrocze 2015 r. kontrolerzy Urzędu uczestniczyli w czterech kontrolach 
wielostronnych organizowanych przez inne państwa, z tego przedmiotem trzech była 
elektronika, a jednej obrót energią elektryczną, i tak:   
a) w kontroli wielostronnej, realizowanej z inicjatywy włoskiej administracji podatkowej, 

obejmującej rozliczanie VAT w obrocie energią elektryczną; w kontroli uczestniczą 
administracje podatkowe z Polski, Włoch, Niemiec, Węgier, Danii i Estonii; w polskich 
podmiotach wszczęto ogółem osiem postępowań: w kwietniu 2014 r. (pięć postępowań), 
w listopadzie 2014 r. (dwa postępowania) oraz w kwietniu 2015 r. (jedno postępowanie); 
zakończono pięć postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
wprowadzaniu przez kontrolowane podmioty do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne w kwocie VAT 266.301,2 tys. zł; pozostałe trzy 
postępowania są w toku, a ich przewidywany termin zakończenia to czwarty kwartał 
2016 r.;  

b) w kontroli wielostronnej, zainicjowanej w lipcu 2013 r. przez brytyjską administrację, 
dotyczącej oszustw w VAT z udziałem „znikającego podatnika” w obrocie artykułami 
elektronicznymi; Urząd wszczął trzy postępowania (wszystkie w I połowie 2014 r.);  
w jednym, zakończonym postępowaniu, nie stwierdzono nieprawidłowości; dwa 
postępowania są w toku, a ich termin zakończenia przewidywany jest na drugi kwartał 
2016 r.;      

c) w kontroli wielostronnej, podjętej w lipcu 2015 r. przez administrację austriacką,  
w zakresie oszustw w VAT w obrocie artykułami elektronicznymi; kontrola jest na etapie 
przygotowania (gromadzony jest materiał dotyczący działalności poszczególnych 
podmiotów); zakończenie kontroli przewidywane jest na drugi kwartał 2016 r.;  

d) w kontroli wielostronnej, zainicjowanej w maju 2015 r. przez administrację rumuńską, 
dotyczącej rozliczania VAT w obrocie artykułami elektronicznymi; kontrola jest na 
wstępnym etapie; trwa gromadzenie materiału dowodowego oraz informacji dotyczących 

                                                      
18 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  

i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, 
podpisane w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371). 

19 Dz. U. L 64 z 11.03.2011, s. 1. 
20 Dz.U z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.   
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działalności poszczególnych podmiotów; przewidywany czas zakończenia kontroli to rok 
od momentu jej wszczęcia. 

(dowód: akta kontroli str.1452-1453,  1517, 1517) 

Urząd rozpoznawał zjawiska świadczące o unikaniu opodatkowania podatkiem VAT  
i informował o nich Ministerstwo Finansów. W pismach (z 20 lutego 2013 r., 20 maja 2013 r. 
oraz 15 stycznia 2015 r.) wskazywano na działania podejmowane w celu wykrywania 
zorganizowanych grup przestępczych (czynnościach prowadzących do wykrycia grupy 
podmiotów, stopniu rozpoznania grupy, mechanizmach działania itp.), potrzebę 
ograniczenia możliwości kwartalnego rozliczania VAT w przypadku określonych grup 
towarów (m.in. metali szlachetnych, w tym złota i granulatu złota, metali kolorowych, w tym 
granulatu miedzi i miedzi, oraz elektroniki) bądź grup podatników (ograniczenie stosowania 
rozliczenia kwartalnego dla „małych podatników”).  

Urząd zidentyfikował także, w ramach obszaru roboczego sieci Eurofisc „VAT Observatory 
in intra-Community trade” oszustwo typu RTM (remote missing trader) w sektorze 
elektronicznym. Podmioty wykazywały w fakturach fikcyjne nabycia i dostawy w ramach 
oszustwa karuzelowego, także wewnątrzunijne, bez przemieszczania towaru znajdującego 
się stale w tym samym centrum logistycznym, a następnie znikały po przeprowadzeniu kilku 
transakcji, pozostawiając nieuregulowane kwoty podatku należnego, odliczanego przez 
kolejnego nabywcę.    

(dowód: akta kontroli str. 1163-1318, 1405-1406, 1512-1515) 

Szczegółowym badaniem NIK objęła 18 zakończonych postępowań kontrolnych w okresie 
2014-I półrocze 2015 r. Badanie tych postępowań wykazało co następuje:  
− przestrzegane były zasady postępowania kontrolnego określone w rozdziale 3 

„Postępowanie kontrolne” ustawy o kontroli skarbowej oraz w dziale IV „Postępowanie 
podatkowe” ustawy Ordynacja podatkowa; we wszystkich postępowaniach 
zapewniono stronom czynny udział, w tym wyznaczano termin do wypowiedzenia się 
w sprawie zebranego materiału; we wszystkich postępowaniach przedłużono termin 
prowadzenia postępowania określony w art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa; 
średni czas postępowania kontrolnego wyniósł 485 dni; pięć postępowań trwało 
powyżej 600 dni, z tego najdłuższe dwa 743 i 749 dni21; głównymi przyczynami 
uzasadniającymi długi okres trwania postępowań były: brak kontaktu ze spółkami i ich 
zarządami, awizowanie poczty, pozyskiwanie informacji od kontrahentów i/lub 
przeprowadzenie kontroli u kontrahentów, pozyskanie informacji z banków, innych 
organów kontroli skarbowej, organów podatkowych i celnych, ZUS, obcych 
administracji podatkowych, przesłuchiwanie świadków, oczekiwanie na materiały  
z Policji i prokuratury, a także konieczność przeanalizowania obszernego materiału 
dowodowego;  

− 16 postępowań przeprowadzono w trybie kontroli doraźnej, a dwa – planowej; średni 
upływ czasu od powzięcia informacji wskazujących na duże ryzyko uczestnictwa 
podmiotu w oszustwie podatkowym do wszczęcia postępowania kontrolnego wynosił  
74 dni; w przypadku kontroli doraźnych było to 57 dni, a planowych 215 dni;   

− w ramach postępowań kontrolnych nie prowadzono kontroli podatkowych;  
− we wszystkich postępowaniach stosowano jednolitą procedurę, a podejście organu 

kontroli skarbowej w podobnych sprawach było takie samo;  
− w badanych decyzjach Dyrektor Urzędu określił, na podstawie art. 108 ustawy  

o podatku od towarów i usług, podatek do zapłaty na kwotę 986.564,0 tys. zł  
(co stanowiło 41,7% ustaleń ogółem wynoszących 2.366,700,9 tys. zł); z tytułu tych 
ustaleń wyegzekwowano 5.142,8 tys. zł, tj. 0,5% ustaleń22;  

                                                      
21 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058).  
22 Dane zgromadzone w toku kontroli NIK mogą ulec zmianie, wynika to z tego, że 11 postępowań objętych 

próbą zakończono w I półroczu 2015 r., cztery postępowania w II półroczu 2014 r. i trzy postępowania  
w I półroczu 2014 r. 
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− w jedenastu postępowaniach wykorzystano informacje o kontrahentach kontrolowanych 
podmiotów od ośmiu administracji podatkowych23: Cypru, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Czech, Litwy, Węgier, Słowacji i Bułgarii; w przypadku dwóch postępowań zaszła 
potrzeba monitowania (Czechy)24, z tym że w odniesieniu do jednego podmiotu do dnia 
wydania decyzji nie otrzymano odpowiedzi25; informacje pozyskane z tych państw 
stanowiły część materiału dowodowego, będącego podstawą do wydania decyzji 
wymiarowych (kwota ustaleń z wydanych decyzji to 542.718,9 tys. zł);  

− siedem postępowań wszczęto na skutek pism Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej, w których poinformowano Urząd o transakcjach wzbudzających 
wątpliwości i mogących mieć związek z przestępstwami podatkowymi; w wyniku 
wszczętych postępowań określono podatek do zapłaty na kwotę 381.787,9 tys. zł,  
a wyegzekwowano 5.078,8 tys. zł;  

− w toku ośmiu (w tym w trzech z wcześniej wskazanych siedmiu)  postępowań Dyrektor 
Urzędu wystąpił do GIIF o pozyskanie informacji o rachunkach bankowych i otrzymał 
stosowne odpowiedzi;  

− Dyrektor UKS nie wykrył faktycznych organizatorów oszustwa i nie ustalił do kogo 
trafiały pieniądze z oszustw; z informacji przekazanej NIK przez Dyrektora Urzędu 
wynika, że w przypadku trzech postępowań26, organizatorów, powiązania osobowe  
i przepływy finansowe wykryły prokuratury przy wsparciu ABW; podmioty uczestniczące 
w oszustwie dokonywały przelewu środków pieniężnych w granicach RP, a także  
do podmiotów z siedzibami na Cyprze, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Czechach,  
na Łotwie i innych;  

− niski poziom odzyskiwanych przez Skarb Państwa wymierzonych kwot wynikał z tego, 
że nie ujawniono majątku, z którego możliwa byłaby egzekucja; w deklaracjach 
wykazywano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia  
na następny okres rozliczeniowy; nie było kontaktu z zarządem (przeważnie 
jednoosobowym – prezesem, który najczęściej był obywatelem obcego państwa);  
w trzech przypadkach spółki wskazały adresy warszawskie, pod którymi nikt nie 
przebywał, a w 15 pozostałych tzw. „biura wirtualne”, gdzie nie było osób mogących 
udzielić informacji na temat działalności spółek; w 17 postępowaniach decyzje 
doręczano w sposób zastępczy (art. 150, 151 i 151a ustawy Ordynacja podatkowa),  
a w jednym reprezentantowi strony postępowania (przedstawicielowi spółki doradztwa 
podatkowego); kontrolowane podmioty pełniły rolę „znikającego podatnika” i/lub 
„bufora”;  

− od wydanych decyzji nie złożono odwołań.  

(dowód: akta kontroli str. 1513-1515, 1523-1524,  1611, 1615, 1711-1719, 1721-1960) 

Z treści uzasadnień dziesięciu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uchylających 
decyzje Dyrektora Urzędu w okresie 2014-I półrocze 2015 r., których przedmiotem była 
problematyka fikcyjnych transakcji wynika, że można wskazać na dwie zasadnicze 
przyczyny uchyleń, tj. gromadzenie materiału dowodowego w sposób niekompletny oraz 
zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług bez właściwego 
(pełnego) uzasadnienia (niewykazanie, że fikcyjne faktury weszły do obrotu prawnego)27. 
Dyrektor wyjaśnił, że powyższe wynikało między innymi z utrudnionego kontaktu  
z podmiotami oraz wskazania przez stronę na etapie odwoławczym na dowody, które  
w trakcie ponownego rozpatrywania sprawy w pierwszej instancji okazały się nieistniejące. 
Dyrektor Urzędu poinformował ponadto, że przyczyny uchylania decyzji przez organ drugiej 
instancji są na bieżąco analizowane przez kierownictwo i omawiane na naradach w UKS.  
 
 

                                                      
23 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
24 (…) j.w. 
25 (...) j.w. 
26 (...) j.w. 
27 (…)j.w.  
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Przy ponownym rozpatrywaniu spraw zastosowano się do zaleceń Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie.  

(dowód: akta kontroli str. 1342-1391, 1525, 1617-1621,  1711-1960) 

NIK, po kontroli P/13/042 „Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług”,  
w wystąpieniu pokontrolnym z 6 grudnia 2013 r. skierowała do Dyrektora Urzędu wnioski 
pokontrolne. Sprawdzono czy:   

1. wszczęto postępowania kontrolne w stosunku do dwóch podmiotów przewidzianych do 
kontroli w kolejnych planach kontroli na 2012 r. i 2013 r.;  

2. rozważono przeprowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie rozliczeń w podatku 
dochodowym w stosunku do podatników, u których postępowanie kontrolne w VAT 
wykazało nieprawidłowości (…)28.  

Wykonując pierwszy wniosek w dniu 9 stycznia 2014 r. wszczęto postępowanie kontrolne  
(…)29. Zakresem kontroli objęto rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 
prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów  
i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r. Postępowanie kontrolne zostało 
zakończone decyzją doręczoną 18 czerwca 2014 r. określającą: 
− zobowiązanie w VAT za styczeń, marzec, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, październik, 

listopad i grudzień 2009 r. w łącznej kwocie 479,3 tys. zł; 
− kwotę do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika za luty 2009 r. 

w wysokości 27,4 tys. zł; 
− kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym do przeniesienia  

na następny okres rozliczeniowy za luty 2009 r. w wysokości 0,0 zł, czerwiec 2009 r. 
w wysokości 45,4 tys. zł i sierpień 2009 r. w wysokości 29,3 tys. zł, 

Strona wniosła odwołanie od decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu  
15 września 2014 r rozstrzygnął odwołanie nr (…)30 utrzymując  
w mocy decyzję Dyrektora Urzędu. Na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w dniu  
30 października 2014 r. podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. Do dnia zakończenia kontroli NIK Urząd nie dysponował informacją  
o sposobie rozpatrzenia skargi. W odniesieniu do drugiego podmiotu postępowanie  
Nr (…)31 wszczęte 8 stycznia 2014 r. zakończono doręczeniem w dniu 20 listopada 2014r. 
dwóch decyzji: 
− nr (…)32 określającej zobowiązanie w podatku od towarów  

i usług za poszczególne kwartały 2009 r. w wysokości 97,0 tys. zł oraz kwotę  
do przeniesienia 6,0 tys. zł.  

− nr (…)33 określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 
r. w wysokości 36,7 tys. zł. 

Od ww. decyzji strona złożyła odwołania 1 grudnia 2014 r. Obydwie decyzje zostały 
utrzymane przez organ odwoławczy decyzjami: (…)34.  

W przypadku drugiego wniosku pokontrolnego odnoszącego się do rozważenia 
przeprowadzenia postępowań kontrolnych w zakresie rozliczeń w podatku dochodowym, 
podjęcie decyzji w zakresie wszczęcia postępowań nastąpi po uzyskaniu ostatecznych 
rozstrzygnięć w administracyjnym toku instancji.     

(dowód: akta kontroli str. 1401-1404, 1454-1455) 

                                                      
28 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
29 j.w. 
30 j.w. 
31 j.w. 
32 j.w. 
33 j.w. 
34 j.w. 
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1. Z badania próby postępowań kontrolnych wynika, że w dwóch postępowaniach35 
przekazując do właściwego urzędu skarbowego decyzję wymiarową (doręczoną  
w jednym przypadku 8 grudnia 2014 r., a drugim 30 marca 2015 r.) uznano,  
że przedstawione w niej nieprawidłowości stanowią podstawę do wykreślenia podmiotu 
z rejestru podatników VAT, ale nie sporządzono odrębnego wniosku o wystąpieniu 
przesłanek uzasadniających wykreślenie oszusta z rejestru podatników.   

W innych postępowaniach w 2015 r. sporządzono wnioski o wykreślenie podatników  
z rejestru. Na przykład sporządzono wniosek 9 stycznia 2015 r., tj. kilka miesięcy  
po doręczeniu decyzji pokontrolnej (15 września 2014 r.)36 lub odwrotnie sporządzono 
wniosek 9 stycznia 2015 r., tj. na kilka miesięcy przed doręczeniem decyzji (27 maja 
2015 r.)37. W kolejnym postępowaniu Dyrektor Urzędu zawiadomił naczelnika urzędu 
skarbowego o potrzebie wykreślenia podmiotu tego samego dnia, w którym została 
doręczona decyzja wymiarowa (31 marca 2015r.)38.  

 (dowód: akta kontroli str. 1634-1635, 1639-1640, 1652, 1744-1771, 1817-1829, 1862-
1900, 1914-1925) 

NIK zwraca uwagę, że aktualność informacji o nieważności numerów identyfikacyjnych 
VAT ma znaczenie w celu zapobiegania nadużyciom w podatku od towarów i usług. 
Rzetelne wypełnianie przez administrację podatkową zadań w zakresie występowania 
przesłanek do unieważnienia numeru identyfikacyjnego podatnika jest także istotne ze 
względu na wymogi wynikające z art. 23 rozporządzenia o współpracy administracyjnej 
oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Państwa 
członkowskie UE zapewniają, aby numery identyfikacyjne VAT, nadane podatnikom dla 
celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w systemie VIES, były oznaczone jako 
nieważne.  

Na potrzebę włączenia się organów kontroli skarbowej w sprawne wykreślanie 
podmiotów z rejestru podatników VAT zwrócił uwagę również GIKS i w Zadaniach 
urzędów kontroli skarbowej na rok 2015 polecił w przypadku, gdy czynności analityczne 
lub kontrolne stwierdzą wystąpienie przesłanek uzasadniających wykreślenie 
podatników z rejestru VAT, bezwzględnie zawiadamiać o swych ustaleniach właściwe 
organy podatkowe.  

W piśmie do Wicedyrektorów UKS (z 30 grudnia 2014 r.) Dyrektor UKS zwrócił uwagę 
na konieczność informowania naczelników urzędów skarbowych o zaistniałych 
przesłankach warunkujących wykreślenie podmiotów z rejestru podatników VAT/VAT-
UE. Ponadto polecił zweryfikować i uzupełnić informacje w przedmiotowym zakresie  
w sprawach zakończonych od dnia 1 lipca 2014 r.  

2. Ustalono przypadki, gdy w tym samym podmiocie kontrolę prowadziły dwa różne organy. 
Postępowanie kontrolne39 za miesiące od czerwca do października 2012 r. prowadził 
Dyrektor UKS, za miesiące od listopada 2012 r. do lutego 2013 r. naczelnik urzędu 
skarbowego (kontrolę podatkową), a za II kwartał 2013 r. ponownie Dyrektor UKS.  
W innym podmiocie Dyrektor UKS przeprowadził postępowanie kontrolne40 za okres od 
sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r., a za wcześniejsze miesiące od kwietnia do lipca 
2012 r. kontrolę podatkową przeprowadził naczelnik właściwego urzędu skarbowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 1423, 1450, 1524, 1613-1615, 1637, 1648)  

Zdaniem NIK w tym obszarze należałoby oczekiwać większej współpracy organów  
i lepszego rozpoznania sytuacji przed wszczęciem kontroli (postępowań kontrolnych).  

                                                      
35  NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
36 (…) j.w. 
37 (…) j.w. 
38 (…) j.w. 
39 (…) j.w. 
40 (…) j.w. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że w celu wyeliminowania przypadków prowadzenia 
jednoczesnych kontroli przez różne organy Ministerstwo Finansów wdrożyło nowy 
system Ewidencja Kontroli – EWIKON. System ten jest narzędziem wspomagającym 
koordynację działań kontrolnych prowadzonych na terenie kraju, umożliwiającym szybki  
i bezpośredni dostęp do podstawowych informacji dotyczących kontroli. System 
wprowadzono jednocześnie w trzech instytucjach: organach podatkowych, Służbie 
Celnej i organach kontroli skarbowej. Od kwietnia 2015 r. Departament Kontroli 
Skarbowej MF polecił wszystkim urzędom kontroli skarbowej zasilanie systemu 
EWIKON o dane w zakresie wszczynanych postępowań kontrolnych. Od 1 sierpnia  
2015 r. system zasilany jest o dane na temat kontroli podatkowych wszczynanych przez 
naczelników urzędów skarbowych.             

(dowód: akta kontroli str. 1648)  

3. Postępowanie kontrolne nr (…)41 wszczęto 26 listopada 2013 r. (jako kontrolę planową), 
tj. po 350 dniach od informacji GIIF (z 7 grudnia 2012 r.)  
o posiadaniu przez spółkę w okresie od marca do sierpnia 2012 r. środków finansowych 
w znacznej wysokości (23,9 mln euro), które w większości przekazywane były  
do zagranicznych podmiotów oraz podejrzeniu, że spółka wykorzystywana jest  
do generowania wysokich obrotów w wymianie wewnątrzwspólnotowej. W decyzji 
doręczonej 16 marca 2015 r. określono podatek do zapłaty w wysokości 47.426,7 tys. zł. 
Pomimo wnioskowanego przez Dyrektora Urzędu zabezpieczenia i wydania przez 
naczelnika urzędu skarbowego decyzji w sprawie zabezpieczenia zobowiązania  
na majątku spółki, do dnia zakończenia kontroli NIK nie wyegzekwowano żadnej wpłaty.   

(dowód: akta kontroli str. 1841-1851, 1976-1984)  

Dyrektor wyjaśnił, że spółka została ujęta w planie kontroli na II półrocze 2013 r.  
ze względu na prowadzenie wielu postępowań kontrolnych, realizację postępowania  
w podmiocie powiązanym, a także z uwagi na fakt, że nie wystąpiło zagrożenie 
przedawnieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 1523, 1612-1613, 1636-1637, 1647-1648)  

NIK zwraca uwagę, że w podmiotach podejrzanych o poważne oszustwa podatkowe,  
w tym w skali międzynarodowej postępowania kontrolne powinny być wszczynane 
niezwłocznie.  

Działania kontrolne koncentrowane były, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów,  
na zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług, w tym w obszarach szczególnie 
narażonych na występowanie niekorzystnych zjawisk. Inspektorzy kontroli skarbowej  
w 2014 r. wykryli 18,6 tys. faktur dokumentujących czynności fikcyjne na kwotę brutto 
6.313,6 mln zł, tj. wyższą niż w 2013 r. o 4.255,6 mln zł. W I półroczu 2015 r. było to  
16,7 tys. faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych na kwotę 
5.869,2 mln zł.  

Kwoty stwierdzonych po kontrolach uszczupleń w podatku od towarów i usług42 z tytułu 
wykrycia faktur dokumentujących fikcyjne transakcje wzrosły z 253,5 mln zł w 2013 r.  
do 1.192,3 mln zł w 2014 r. i 1.174,4 mln zł w I półroczu 2015 r. W 2013 r. wpłaty wyniosły 
12,3 mln zł, tj. 4,9% ustaleń, w 2014 r. 18,3 mln zł, tj. 1,5% ustaleń, a w I półroczu 2015 r. 
5,2 mln zł, tj. 0,4% ogółu43.  

Badane postępowania kontrolne (18) prowadzone były zgodnie z procedurą określoną  
w ustawie o kontroli skarbowej i ustawie Ordynacja podatkowa. Dyrektor UKS nie wykrył 
faktycznych organizatorów oszustw i nie ustalił do kogo trafiały pieniądze z oszustw.  
W przypadku trzech postępowań organizatorów, powiązania osobowe i przepływy 
finansowe wykryły inne organy państwa, tj. prokuratura przy wsparciu ABW. Postępowania 
kontrolne dotyczyły podmiotów świadomie pozorujących prowadzenie działalności 
gospodarczej w celu osiągnięcia korzyści finansowych polegających na uniknięciu zapłaty 

                                                      
41 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
42 Wynikające z decyzji wymiarowych i korekt deklaracji.   
43 Według stanu na dzień 1 października 2015 r. 

Ocena cząstkowa 
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lub wyłudzeniu zwrotu podatku. Były to podmioty podejmujące szereg oszukańczych 
zabiegów, niewyposażone w majątek rzeczowy, z którymi nie było kontaktu już na etapie 
postępowania kontrolnego.  

3. Wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia 
wykonania zobowiązań podatkowych 

Na 18 badanych przez NIK postępowań kontrolnych, w których określono podatek  
do zapłaty na kwotę 986.564,0 tys. zł w pięciu Dyrektor UKS44 wnioskował o dokonanie 
zabezpieczenia zobowiazań podatkowych na majątku podatników. W pięciu sprawach 
naczelnicy urzędów skarbowych wydali decyzje o zabezpieczeniu. W jednej sprawie 
postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydał prokurator. W celu wskazania organom 
podatkowym majątku kontrolowanych podmiotów (oraz ze względu na brak kontaktu  
z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów), kontrolerzy Urzędu poszukiwali majątku  
w dostępnych bazach, takich jak Rejestr Rachunków Bankowych CERBER, bazy DWP  
(z deklaracji i zeznań podatkowych podatników), CEPiK – System Informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Występowano do GIIF o udzielenie informacji o 
posiadanych przez podmioty rachunkach bankowych lub rachunkach oszczędnościowych, 
liczbie tych rachunków, a także obrotach i stanach rachunków, o posiadanych rachunkach 
papierów wartościowych, zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki. 
Kierowano zapytania do banków, Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych Ministerstwa 
Sprawiedliwości i ZUS.  

Brak majątku podmiotów powodował, że w sprawach, w których wnioskowano  
o zabezpieczenie kwoty 169.481,3 tys. zł wyegzekwowano 5.078,8 tys. zł (tj. 3,0%),  
w wyniku wsparcia ABW i GIIF. W jednym postępowaniu środki na rachunku bankowym  
w kwocie 64,0 tys. zł zabezpieczyła prokuratura.   

(dowód: akta kontroli str. 1163-1168, 1422-1423, 1430- 1452, 1721-2011) 

W pozostałych 12 postępowaniach Dyrektor Urzędu nie występował z wnioskami  
o dokonanie zabezpieczenia. Podmioty nie posiadały środków trwałych i wyposażenia, 
siedziby były w tzw. „biurach wirtualnych”, kapitały zakładowe spółek były minimalne 
(5.000,00 zł), zarządy, najczęściej jednoosobowe, prezesi przebywali poza granicami RP,  
a w deklaracjach wykazywano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym  
do przeniesienia na następny okres i w czasie wszczęcia postępowania kontrolnego 
podmioty faktycznie nie prowadziły działalności. Towar był składowany w firmach 
logistycznych na krótki okres czasu. Rachunki bankowe spółek były puste, a analiza 
przepływu środków za okresy wcześniejsze wykazała, że były zasilane krótkookresowo  
i niezwłocznie  (tego samego dnia) transferowane do innych podmiotów w kraju lub za 
granicą. Podmioty nie korzystały z zewnętrznych form finansowania (np. kredytu). 

Spółki zawiązywane były nie w celu prowadzenia racjonalnej, ekonomicznie uzasadnionej 
działalności gospodarczej, lecz dla dokonania oszustwa podatkowego. W procederze pełniły 
rolę „znikającego podatnika” i/lub „bufora”. Wszczynanie postępowań kontrolnych  
w kolejnych podmiotach podyktowane było koniecznością dokonania ustaleń związanych  
z łańcuchem fikcyjnych transakcji, w którym byli „znikający podatnicy”.     

 (dowód: akta kontroli str. 1422-1423, 1431-1449, 1513-1515, 1522, 1606-1611,  
1721-1960) 

Wnioskiem z dnia 4 maja 2015 r., w związku z postępowaniem  
Nr (…)45, Dyrektor Urzędu wystąpił do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 
wydanie decyzji o zabezpieczenie na majątku kontrolowanego podmiotu zobowiązań 
podatkowych w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r. 
Przybliżona kwota zobowiązania podatkowego za cztery kwartały 2013 r. podana we 
wniosku wynosiła 4.777,2 tys. zł. W piśmie z 19 września 2015 r. Naczelnik stwierdził, że 
nie ma możliwości rozpatrzenia tego wniosku i wskazał na takie przyczyny jak: przedłożenie 

                                                      
44 Postępowanie te zakończyły się określeniem kwoty podatku VAT w łącznej kwocie 213.927,7 tys. zł. 
45 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
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faktur zakupu na „kwoty rozbieżne z wnioskowanymi kwotami podlegającymi 
zabezpieczeniu”, brak przedstawienia sposobu wyliczenia kwot podlegających 
zabezpieczeniu, niedołączenie zestawienia faktur oraz przedstawianie naczelnikowi 
rozbieżnego materiału dowodowego. Dyrektor Urzędu poinformował kontrolerów NIK,  
że – jego zdaniem – do zabezpieczenia nie doszło, gdyż naczelnik:  
− wnioskował o przedstawienie wielu dowodów w sytuacji, gdy spółka nie prowadzi 

działalności gospodarczej, nie ma biura, nie ma kontaktu z osobami decyzyjnymi  
w 2013 r. (prezes, dyrektorzy), a postępowanie kontrolne nadal jest prowadzone i nie 
zostało jeszcze wydane końcowe rozstrzygnięcie;  

− nie zawarł w pismach kierowanych do Urzędu jednoznacznej prośby o wyliczenie kwoty 
wnioskowanego zabezpieczenia, uwzględniającego zadeklarowany przez podatnika 
VAT naliczony w deklaracjach kwartalnych za 2013 r.  

Pismem z 5 listopada 2015 r. Dyrektor UKS ponownie wystąpił do naczelnika o dokonanie 
zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wniosek uzupełniono według aktualnego 
stanu wiedzy kontrolujących, a w związku ze zgromadzonymi, nowymi dokumentami kwota 
zabezpieczenia uległa zwiększeniu do 6.082,6 tys. zł. Do wniosku załączono szczegółowy 
sposób wyliczenia zobowiązania podatkowego.  

(dowód: akta kontroli str. 1423-1424, 1450-1452, 1458-1475, 1521-1522, 1530-1533, 
1536-1605) 

W analizowanej sprawie Dyrektor Urzędu powinien wykazać większą staranność  
w opracowywaniu wniosku o zabezpieczenie (w tym w zakresie czytelnego przedstawienia 
wyliczenia kwoty zobowiązania) oraz aktywność we współdziałaniu z naczelnikiem urzędu 
skarbowego rozpatrującym wniosek. Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność 
zabezpieczania zobowiązań na majątku podatnika, jest szybkość reakcji organów kontroli 
skarbowej na rozpoznane zagrożenia.  

We wskazanym postępowaniu nie przedstawiono formalnej, całościowej analizy sytuacji 
majątkowej podmiotu na okoliczność wykazania, że Dyrektor UKS, podpisując wniosek  
o zabezpieczenie rzetelnie, rozpoznał sytuację majątkową podmiotu i wnioskował  
do naczelnika urzędu skarbowego w optymalnym momencie o zabezpieczenie 
zobowiązania.  

(dowód: akta kontroli str. 1422-1423, 1430- 1449,1522-1523, 1606-1611, 1635-1636, 
1639-1642) 

Postępowanie w sprawie zabezpieczenia stanowi specyficzne postępowanie, które powinno 
być właściwie udokumentowane. Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 14d ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o kontroli skarbowej46, Dyrektor Urzędu uzyska prawo, w drodze 
decyzji, dokonania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku kontrolowanego. 
Od decyzji, będzie służyło odwołanie. Wprowadzając zmianę przepisów ustawodawca 
założył skrócenie czasu reakcji na działania podatnika i minimalizację ryzyka niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania podatkowego. Wdrożenie tej regulacji wymaga 
rzetelnego rozpoznania i udokumentowania sytuacji majątkowej jednostek.   

W postępowaniach objętych kontrolą NIK wnioskowano o zabezpieczenie zobowiązania 
podatkowego na majątku podatnika we wszystkich postępowaniach, w których zachodziło 
jakiekolwiek prawdopodobieństwo ustalenia majątku. Brak majątku powodował,  
że skuteczność postępowań zabezpieczających była niewielka. Naczelnicy urzędów 
skarbowych podzielili argumentacje zawarte we wnioskach Dyrektora UKS i wydali decyzje 
o zabezpieczeniu zobowiązania na majątku kontrolowanych. W jednym przypadku zaistniała 
konieczność sporządzenia ponownego wniosku. Zdaniem NIK mogłoby nie dojść do tej 
sytuacji, gdyby pomiędzy Dyrektorem Urzędu i naczelnikiem urzędu skarbowego miała 
miejsce ściślejsza współpraca w toku realizacji wniosku.    

                                                      
46 Dz. U. z 2015 r. poz. 553, ze zm. w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r., nadanym art. 4 pkt 5 w związku  

z art. 31 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 1649). 

Ocena cząstkowa 
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4. Postępowania karne skarbowe 

Postępowania przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych dotyczyły 
nieprawidłowości wykrytych w postępowaniach kontrolnych przeprowadzanych w zakresie 
sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatków z budżetem państwa. Nieprawidłowości 
polegały na wystawianiu przez kontrolowane podmioty faktur nieodzwierciedlających 
rzeczywistych transakcji i posługiwanie się takimi fakturami wystawianymi na ich rzecz przez 
inne podmioty.  

W 18 postępowaniach kontrolnych objętych badaniem NIK, wnioski o przeprowadzenie 
postępowania przygotowawczego sporządzono w 15 przypadkach. Nie składano wniosków 
w trzech postępowaniach objętych śledztwem przez prokuraturę47. 

(dowód: akta kontroli str. 685-686, 731-736, 991-994, 999-1005) 

Na 15 złożonych wniosków o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego, dwie 
sprawy przekazano do prokuratury, siedem znajdowało się w toku, w sprawie sześciu 
rozważano przesłanki do wszczęcia postępowania przygotowawczego.  

 (dowód: akta kontroli 23-26, 737-799, 995-998, 2019-2020) 

Upływ czasu od wydania decyzji wymiarowej do sporządzenia wniosku o wszczęcie 
postępowania przygotowawczego wynosił od jednego do 26 dni w 11 sprawach, dwa 
wnioski złożono w toku postępowania kontrolnego przed wydaniem decyzji. W dwóch 
przypadkach wnioski złożono po 101 i 194 dniach od wydania decyzji, co wynikało  
z konieczności zgromadzenia materiału dowodowego w powiązanych ze sobą 
postępowaniach kontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 17-21, 23-26, 709-712, 731-736, 991-994, 999-1003) 

Decyzja o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub jego odmowie podejmowana 
była przez finansowy organ postępowania przygotowawczego w wyniku szczegółowej 
analizy wniosku o jego wszczęcie.   

W 13 sprawach badanych przez NIK, które podlegały analizie w Oddziale postępowań 
przygotowawczych UKS, upływ czasu od złożenia wniosku do podjęcia decyzji wynosił  
od 21 do 57 dni. W sprawach tych określono kwotę do zapłaty, na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, w wysokości 767.261,7 tys. zł. 

Rozpatrzenie trzech wniosków złożonych po wydaniu decyzji pokontrolnej zakończono 
wszczęciem postępowań przygotowawczych w czasie odpowiednio 29 dni48 od złożenia 
wniosku, 35 dni49 i 57 dni50. Jeden wniosek51 złożony w toku postępowania kontrolnego 
rozpatrywany był 147 dni (113 dni od wydania decyzji). Na dwa wnioski dotyczące jednej 
spółki, tj. z 17 grudnia 2014 r. przekazanego do ponownej analizy 14 kwietnia 2015 r.  
i z 1 kwietnia 2015 r. wszczęto postępowanie w dniu 1 września 2015 r. (łączny czas analizy 
wniosków wynosił 257 dni52). Jeden wniosek53 z 9 grudnia 2014 r. (nieprawidłowości w VAT 
za lata 2012-2013) przekazano do realizacji w pierwszym kwartale 2015 r. z powodu 
pierwszeństwa realizacji wniosków dotyczących nieprawidłowości, których karalność 
upływała z dniem 31 grudnia 2014 r.   

(dowód: akta kontroli str.24-26, 731-799, 995-998, 1006-1014, 2019-2020) 

Niewszczęcie postępowań przygotowawczych do 15 października 2015 r54 (wnioski złożone 
22 i 23 czerwca 2015 r. dotyczące nieprawidłowości w 2013 r.55) spowodowane było 

                                                      
47 Na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania karnego. Postępowania prowadziły: Prokuratura 

Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku i Prokuratura Okręgowa Żoliborz.   
48 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
49 (…) j.w. 
50 (…) j.w. 
51 (…) j.w.  
52 (…) j.w. 
53 (…) j.w. 
54 Data przyjęta przez NIK w toku kontroli. 
55 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
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realizacją, w pierwszej kolejności, wniosków dotyczących zobowiązań w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 
oraz VAT za 2010 r.     

(dowód: akta kontroli str. 24-26, 800-839, 1023-1026, 1075-1091) 

W jednym przypadku niewszczęcie postępowania przygotowawczego wynikało z krótkiego 
czasu na analizę56 (13 dni). Czas analizy w czterech sprawach wynosił od 18 do 53 dni  
od złożenia wniosku przez komórki postępowań kontrolnych do odmowy wszczęcia przez 
finansowy organ postępowania przygotowawczego. Z uwagi na złożoność problemu  
i w związku z wątpliwościami co do zasadności odmowy wnioski przekazano do ponownej 
analizy.  

 (dowód: akta kontroli str. 1015-1022, 1027-1138, 2019-2020) 

NIK objęła kontrolą także 10 zakończonych postępowań karnych skarbowych57 (cztery 
śledztwa i sześć dochodzeń), przekazanych do prokuratury celem zatwierdzenia  
i wniesienia do sądu, albo poprzez wniesienie sprawy do sądu przez finansowy organ 
postępowania przygotowawczego. Trzy postępowania zostały zakończone przed sądem,  
a pozostałe siedem znajdowało się w toku przed organami wymiaru sprawiedliwości.  

Na 10 badanych spraw w ośmiu decyzjach określono kwotę VAT do zapłaty w wysokości 
łącznie 30.842,3 tys. zł, na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług,  
w dwóch uszczuplenie w VAT związane z odliczeniem tego podatku z tytułu fikcyjnych 
faktur, po stronie kosztów, w kwocie 3.172,8 tys. zł, w dwóch uszczuplenie w podatku 
dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.599,7 tys. zł i w dwóch uszczuplenia w VAT – 
5.017,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 685-687, 702-712, 727-729, 731-736, 2031-2032, 2071) 

Trzy sprawy58 zakończone przed sądem wydaniem wyroków dotyczyły wystawiania 
fikcyjnych faktur i posługiwania się takimi fakturami, w tym w jednym przypadku również 
prowadzenia nierzetelnych ksiąg. Sąd uznał prezesów spółek winnymi przestępstw 
przedstawionych w aktach oskarżenia i wymierzył kary grzywny w wysokości 5,0 tys. zł 
(prezes spółki cudzoziemiec), 10,0 tys. zł (prezes spółki cudzoziemiec) i 3,0 tys. zł (prezes 
spółki obywatel polski).  

(dowód: akta kontroli str. 702-708, 731-735, 875, 860-864, 927, 2021-2030, 2071) 

W pozostałych trzech dochodzeniach59, zakończonych wniesieniem do sądu aktów 
oskarżenia, finansowy organ postępowania przygotowawczego określił czyny polegające na 
wystawianiu fikcyjnych faktur i posługiwaniu się takimi fakturami, w tym w jednym przypadku 
również prowadzeniu nierzetelnych ksiąg. W dwóch aktach oskarżenia finansowy organ 
postępowania przygotowawczego wnosił o rozważenie wyroków nakazowych wobec 
oskarżonych i orzeczenie kary grzywny w wysokości odpowiednio 6,0 tys. zł i 9,0 tys. zł. 
Jedno dochodzenie zakończone zostało wniesieniem do sądu o rozpatrzenie aktu 
oskarżenia w postępowaniu uproszczonym60. 

(dowód: akta kontroli str. 733-736,  852-859,  878-891, 2023-2030, 2071) 

W sprawie wysokości kar stosowanych wobec podmiotów uczestniczących w procederze 
fikcyjnych faktur Dyrektor UKS wyjaśnił między innymi, że kwalifikacja prawna czynu 
przestępnego uzależniona jest od ustaleń faktycznych poczynionych w ramach kontroli 
skarbowej. W przypadku decyzji wydawanych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od 
towrów i usług mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, kiedy organ kontroli skarbowej  
 

                                                      
56 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
57 Próbę dobrano ze zbioru 495 postępowań zakończonych w zakresie przestępstw (w okresie styczeń 2014 r. – 

czerwiec 2015 r., sprawozdanie „Informacje kwartalne dla MF – PGP2”), kierując się przy doborze znacznymi 
kwotami uszczupleń i kwotami VAT do zapłaty.  

58 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
59 (…) j.w.  
60 Na podstawie art. 24 § 1 kodeksu postępowania karnego (kpk), art. 31 § 1 kpk, w związku z art. 113 § 1 kks 

oraz art. 155 § 1 kks. 
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określa kwotę podatku do zapłaty wynikającą wyłącznie z samego faktu wystawienia tej 
faktury. Zagrożenie karą grzywny przewidziane przez ustawodawcę kształtuje się  
w granicach od 583,33 zł do 5.600,0 tys. zł61. Dla porównania najwyższa kara grzywny 
przewidziana przepisami kodeksu karnego wynosi 1.080,0 tys. zł. Wskazał,  
że problematyka kwalifikacji prawnej czynu polegającego na wystawianiu i posługiwaniu się 
nierzetelnymi fakturami jest znana orzecznictwu i judykaturze. W temacie tym wypowiadał 
się Sąd Najwyższy62 i Sąd Apelacyjny63, a także Trybunał Konstytucyjny64. Analiza 
orzecznictwa oraz praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego 
wskazuje na konieczność indywidualnej analizy każdej ze spraw i zastosowanie właściwego 
postępowania, które następnie weryfikowane jest przez organy nadzorujące i Sąd.  

(dowód: akta kontroli str. 709-712, 2021-2030) 

W czterech sprawach65 wystawianie faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji 
i posługiwanie się takimi fakturami skutkowało uszczupleniem podatkowym. W sprawach 
tych śledztwa przeprowadzone w Urzędzie zakończono przekazaniem akt oskarżenia  
do prokuratora nadzorującego dane postępowanie przygotowawcze w celu jego 
zatwierdzenia i wniesienia sprawy do właściwego sądu rejonowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 731-736, 840-851, 875-872, 892-896, 929-990, 2020, 2071) 
 

W postępowaniu kontrolnym (…)66 decyzja z dnia 11 września 2013 r. stała się ostateczna 
w dniu 27 września 2013 r. Inspektorzy prowadzący postępowanie kontrolne powinni 
powiadomić o tym fakcie finansowy organ postępowania przygotowawczego w ciągu pięciu 
dni od powzięcia wiadomości o prawomocności decyzji,  
a powiadomili w dniu 26 sierpnia 2014 r., tj. dopiero po 10 miesiącach. Powodem zwłoki 
było przeoczenie.  

 (dowód: akta kontroli str. 713-718, 723-726, 929-989) 

Dyrektor Urzędu67 zobligował pracowników komórek kontrolnych do przekazywania 
niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od daty otrzymania 
informacji do Oddziału postępowań przygotowawczych, o każdej sytuacji wystąpienia 
okoliczności istotnych dla postępowania karnego skarbowego. Istotną informacją dla 
zawieszonego postępowania przygotowawczego była data uprawomocnienia się decyzji 
Dyrektora UKS. 

(dowód: akta kontroli str. 687-703, 736) 

Wnioski składane przez pracowników komórek kontrolnych o przeprowadzenie postępowań 
przygotowawczych rozpatrywane były niezwłocznie. Odmowy wszczęcia postępowań 
przygotowawczych uzasadniane były niepodleganiem sprawców orzecznictwu sądów 
polskich. Ze względów ostrożnościowych odmowne wnioski poddawano powtórnym 
analizom. Zawieszone dwa postępowania podjęte zostały niezwłocznie po ustąpieniu 
przyczyn ich zawieszenia, a jedno z opóźnieniem 10 miesięcy w stosunku do terminu 
określonego w regulacjach wewnętrznych. Nie spowodowało to przedawnienia karalności 
czynu. 

                                                      
61 W 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 1.750 zł.  
62 Wyrok z dnia 6 sierpnia 2014 r. Nr V KK 124/14, uchwała 7 sędziów z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12. 
63 Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2012 r., sygn.. Akt II Akz 386/12. 
64 Wyrok z dnia 21 kwietnia 2015 r. P 40/13. 
65 (…) NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
66 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.   
67 W ustępie 10 „Zasad przekazywania spraw do komórki postępowań przygotowawczych”, stanowiących 

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 53/2013 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia  
1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie Zasad 
przekazywania spraw do komórki postępowań przygotowawczych. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli68, wnosi o:    

1. Zapewnienie przestrzegania obowiązku bezzwłocznego informowania właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o wystąpieniu przesłanek uzasadniających wykreślenie 
oszusta z rejestru podatników VAT.   

2. Rozważenie wdrożenia sformalizowanego (odrębnego) dokumentu z badania sytuacji 
majątkowej podatnika stanowiącego podstawę do wnioskowania o zabezpieczenie 
zobowiązania podatkowego na majątku podatnika, a od 1 stycznia 2016 r. – wydania 
decyzji w sprawie zabezpieczenia przez Dyrektora Urzędu.    

3. Podejmowanie zawieszonych postępowań przygotowawczych w sprawach karnych 
skarbowych niezwłocznie po ustaniu przyczyn powodujących ich zawieszenie. 

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. 

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       4        grudnia 2015 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy Dyrektor 
Stanisław Jarosz Sławomir Stężewski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

Maria Anna Rzepecka 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 
 

Podpis  

 

  

                                                      
68 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


