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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/011 – Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

[Kontroler/Kontrolerzy] 1. Sławomir Sońta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96662 z dnia 9 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Urszula Stypułkowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 96674 
z dnia 18 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa 
(dalej: Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Waschto, p.o. Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście 
od dnia 25 listopada 2014 r. Poprzednio Naczelnikiem Urzędu była od dnia  
11 kwietnia 2009 r. do dnia 24 listopada 2014 r. Jolanta Ozimek. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że w kontrolowanym okresie (2014-I półrocze  
2015 r.) prawidłowo prowadzone były postępowania zabezpieczające oraz 
egzekucyjne wobec podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące czynności fikcyjne. Większość tych działań była nieskuteczna. Urząd 
odzyskał 0,3% kwot zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, które były 
przedmiotem kontroli, oraz umorzył postępowania egzekucyjne obejmujące ponad 
66,8% badanych kwot.    

Powyższą ocenę uzasadniają wyniki badania zasadności zastosowania 
zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w kwocie 176.492,9 tys. zł na 
majątku 18 podmiotów oraz przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec  
17 podmiotów dokonujących oszustw podatkowych z wykorzystaniem faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne (na kwotę 220.329,7 tys. zł). 

Nie stwierdzono przypadków zaniechania zabezpieczenia zobowiązania 
podatkowego na majątku podatnika, gdy zachodziły ku temu przesłanki. 
Postępowania zabezpieczające prowadzono prawidłowo. Korzystano z wszelkich 
możliwych źródeł informacji w celu ustalenia majątku zobowiązanych. Na bieżąco 

                                                           

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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dokonywano zajęć zabezpieczających na zidentyfikowanych składnikach 
majątkowych.   

Postępowania egzekucyjne prowadzone były rzetelnie od strony proceduralnej. 
Urząd bez opóźnień wszczynał egzekucje. W większości badanych spraw podjęte 
działania były nieskuteczne. Niewyegzekwowanie zaległości było spowodowane 
nieustaleniem, w większości przypadków, jakichkolwiek składników majątkowych  
u zobowiązanych.   

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− wydaniu jednej decyzji w sprawie zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych na majątku podatnika z opóźnieniem, tj. po upływie 120 dni od 
wpływu wniosku organu kontroli skarbowej do Urzędu,  

− opóźnieniu w ponownym rozpatrywaniu sprawy, w której Dyrektor Izby 
Skarbowej nakazał uzupełnić materiał dowodowy; Naczelnik Urzędu wystąpił do 
organów podatkowych właściwych dla kontrahentów spółki po ośmiu miesiącach 
od wpływu decyzji organu odwoławczego (tj. w listopadzie br. w trakcie kontroli 
NIK),  

− opóźnieniu w wystawieniu upomnienia i tytułów wykonawczych obejmujących 
kwoty podatku określone decyzją dyrektora urzędu kontroli skarbowej  
w styczniu 2014 r.; działania windykacyjne przeprowadzono w IV kwartale  
2014 r.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli powyższe opóźnienia nie miały wpływu na 
skuteczność egzekwowania kwot podatków wymierzonych podmiotom 
wprowadzającym do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące fikcyjne 
czynności. Postępowania objęte badaniem dotyczyły przeważnie podmiotów 
świadomie pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia 
korzyści finansowych polegających na uniknięciu zapłaty 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.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych na 
majątku podatnika  

1. W okresie objętym kontrolą (2014 r. oraz I półrocze 2015 r.), Naczelnik Trzeciego 
Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2 (zwanej dalej O.p.), wydał 40 decyzji  
o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań na majątku podatników przed 
terminem płatności, na kwotę 363.137,3 tys. zł3, w tym: 
− 37 decyzji na kwotę 362.870,1 tys. zł4 na wnioski organów kontroli skarbowej,  
− trzy decyzje na kwotę 267,2 tys. zł5 z inicjatywy własnej.  

 

                                                           

2  Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. 
3  W 2014 r. – 26 decyzji na kwotę 148.370,2 tys. zł oraz w I półroczu 2015 r. – 14 decyzji na kwotę 

214.767,0 tys. zł. 
4  W 2014 r. – 23 decyzje na kwotę 148.103,1 tys. zł oraz w I półroczu 2015 r. – 14 decyzji na kwotę 

214.767,0 tys. zł. 
5  Decyzje zostały wydane w 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spośród 40 decyzji, 12 na kwotę 157.734,2 tys. zł6 dotyczyło zabezpieczeń na 
majątku podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące fikcyjne czynności. Zabezpieczenia zostały dokonane na wnioski 
organów kontroli skarbowej.  

W kontrolowanym okresie Naczelnik Urzędu nie wydał z inicjatywy własnej 
żadnej decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych na 
majątku podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące fikcyjne czynności. 

Spośród 37 wniosków złożonych do Urzędu przez organy kontroli skarbowej 
o dokonanie zabezpieczenia na majątku podatników, w dwóch sprawach 
Naczelnik Urzędu odstąpił od wydania w trybie art. 33 O.p. decyzji  
o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań na majątku podatników.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-43, 952, 956) 

2. Badaniem rzetelności analiz pod kątem zasadności dokonania ewentualnego 
zabezpieczenia objęto wszystkie (pięć) postępowania i kontrole podatkowe 
(zakończone przez Urząd w okresie objętym kontrolą), w wyniku których 
przypisano podmiotom, wprowadzającym do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące fikcyjne czynności, podatek do zapłaty. Cztery kontrole zostały 
przeprowadzone przez Urząd na wniosek innych organów podatkowych, a jedna 
na wniosek prokuratury. W trakcie jednej kontroli Naczelnik Urzędu wydał 
decyzję zabezpieczającą zobowiązania podatkowe na majątku podatnika  
w 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 44-49, 137-147) 

Analizowane sprawy dotyczyły czterech spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością zajmujących się handlem odzieżą i obuwiem, sprzedażą 
maszyn budowlanych, obrotem stalą oraz jednej spółki cywilnej zajmującej się 
handlem armaturą przemysłową.   

Postępowania podatkowe zakończone zostały określeniem podmiotom podatku 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług7 w kwocie 17.895,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 50-121) 

W jednej sprawie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zostało złożone 
odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu określającej zobowiązanie na kwotę 
63,2 tys. zł. Decyzją z dnia 9 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił  
w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez ten organ.  

(dowód: akta kontroli str. 122-136) 

Zobowiązania wymierzono podmiotom, u których już na etapie prowadzenia 
kontroli i postępowania podatkowego nie stwierdzono, aby posiadały majątek, 
wierzytelności lub inne prawa majątkowe.  

W trzech sprawach podmioty nie składały żadnych deklaracji w zakresie podatku 
od towarów i usług, z zobowiązanymi nie było kontaktu, a decyzje wymiarowe 
zostały doręczone w trybie art. 151a O.p. Z uwagi na brak kontaktu z osobami 
reprezentującymi spółki i nieokazania przez podmioty żadnych dokumentów 

                                                           

6  W 2014 r. – sześć decyzji na kwotę 28.489,5 tys. zł oraz w I półroczu 2015 r. – sześć decyzji na 
kwotę 129.244,7 tys. zł.  

7  Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. 
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księgowych w postaci faktur zakupu i sprzedaży, rejestrów prowadzonych  
dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, wyciągów bankowych  
ani żadnych umów zawartych z kontrahentami, kontrole podatkowe zostały 
przeprowadzone w siedzibie Urzędu, a ustalenia oparte na materiale 
dowodowym przesłanym do Urzędu przez inne organy podatkowe i organy 
kontroli skarbowej.  

(dowód: akta kontroli str. 50-89, 150-153) 

Na przykład: |… Sp. z o.o.|8 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
w sierpniu 2010 r. Wspólnikiem Spółki i prezesem zarządu jest jedna osoba 
posiadająca udziały o wartości 5 tys. zł. Według KRS, przedmiotem działalności 
Spółki były roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości, reklama, badanie rynku  
i opinii publicznej. Deklaracje VAT-7 za marzec oraz kwiecień 2011 r. były 
jedynymi deklaracjami złożonymi przez Spółkę do Urzędu, mimo rejestracji 
obowiązku podatkowego od dnia 17 lipca 2010 r. Wskazany przy rejestracji 
adres siedziby Spółki w „wirtualnym biurze” był nieaktualny. Z uwagi na brak 
kontaktu z przedstawicielem Spółki, posiadanie tylko ww. deklaracji VAT-7, 
kontrola podatkowa została przeprowadzona w siedzibie Urzędu, a ustalenia 
zostały oparte na materiale dowodowym przesłanym do Urzędu przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie, tj. fakturach VAT wystawionych 
przez |… Sp. z o.o.|9 w grudniu 2011 r. oraz w styczniu i lutym 2012 r. 
Przedmiotem transakcji ujętych w fakturach była sprzedaż stali jednemu 
kontrahentowi, który nie prowadził w rzeczywistości działalności gospodarczej.  
W toku przesłuchania prowadzonego przez US w Będzinie, kontrahent przyznał, 
że nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, natomiast otrzymywał 
tygodniowo do 4 tys. zł tytułem wynagrodzenia za udostępnianie rachunku 
bankowego własnej firmy. Kontrahent oświadczył, że podpisywał różne 
dokumenty, w tym faktury VAT przedkładane przez rzekomego przedstawiciela 
|…|10. Stwierdził, że nigdy nie widział zakupionego towaru, a całą dokumentację 
jego firmy prowadził rzekomy przedstawiciel |…|11. W kontroli prowadzonej przez 
Naczelnika US w Będzinie stwierdzono, że zapłaty  
za zakupiony towar nie były realizowane na rachunek bankowy wskazany  
w fakturach, natomiast na rachunek należący do innego podmiotu ze Słowacji. 
Naczelnik Urzędu ustalił, że wystawione przez |…|12 faktury dokumentowały 
dostawy, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Naczelnik Urzędu wydał 
decyzję określając zobowiązanie w podatku od towarów i usług w kwocie  
3.320,2 tys. zł za grudzień 2011 r. oraz styczeń i luty 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 50-62) 

|… Sp. z o.o.|13 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 19 grudnia 
2011 r. Wspólnikiem Spółki i prezesem zarządu jest jedna osoba posiadająca 
udziały o wartości 5 tys. zł. Według KRS, przedmiotem działalności Spółki była 
produkcja artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tekstylnych, produkcja 
papieru i wyrobów z papieru, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, działalność 
związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk 
surowców. Spółka złożyła w Urzędzie deklaracje VAT-7K za styczeń, luty, 

                                                           

8  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).  

9  J.w. 
10 J.w. 
11 J.w. 
12 J.w. 
13 J.w. 
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marzec i kwiecień 2012 r. oraz syczeń, luty, marzec i kwiecień 2013 r. Adres 
siedziby Spółki („wirtualne biuro”) był nieaktualny. Z uwagi na brak kontaktu  
z osobą reprezentującą Spółkę i nieokazanie żadnych dokumentów księgowych, 
kontrola podatkowa została przeprowadzona w siedzibie Urzędu, a ustalenia 
zostały oparte na materiale dowodowym przesłanym do Urzędu przez 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, tj. 118 faktur VAT 
wystawionych przez |… Sp. z o.o.|14 w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 
2013 r. i w sierpniu 2013 r. Przedmiotem transakcji ujętych w fakturach była 
sprzedaż maszyn budowlanych jednemu kontrahentowi. Stwierdzono, że Spółka 
nie prowadziła działalności gospodarczej w sposób zorganizowany, a co za tym 
idzie ciągły, nie posiadała majątku, który mogłaby wykorzystywać  
do prowadzonej działalności i nie zatrudniała pracowników. Spółka dokonała 
jedynie niezbędnych i podstawowych czynności formalnych polegających  
na zgłoszeniu działalności gospodarczej w celu uprawdopodobnienia 
prowadzenia działalności gospodarczej. W okresie objętym postępowaniem 
podatkowym Spółka stwarzała jedynie formalne pozory uczestniczenia w obrocie 
gospodarczym. Wykazane transakcje w rzeczywistości nie miały miejsca. 
Naczelnik Urzędu wydał decyzję określając zobowiązanie w podatku od towarów 
i usług w kwocie 5.147,2 tys. zł wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę  
w okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r. oraz w sierpniu 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 63-72) 

|… Sp. z o.o.|15 za okres objęty kontrolą nie złożyła żadnych deklaracji  
w zakresie podatku od towarów i usług. Kontrola podatkowa została 
przeprowadzona w siedzibie Urzędu, a ustalenia oparte na materiale 
dowodowym przesłanym do Urzędu przez inne organy podatkowe i kontroli 
skarbowej. Z materiałów tych wynikało, że Spółka, wobec której śledztwo 
prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, była „spółką słupem” 
wystawiającym fikcyjne faktury VAT dla osób i firm handlujących odzieżą  
i obuwiem na terenie Azjatyckiego Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej.  
Z przedstawicielami spółki nie było kontaktu. W wydanej decyzji Naczelnik 
Urzędu określił wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług  
za czerwiec i listopad 2011 r. oraz styczeń i miesiące od marca do listopada 
2012 r. oraz za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r. w łącznej wysokości 
1.610,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 73-89) 

|… Sp. z o.o.|16 – podmiot wprowadzał do obrotu gospodarczego faktury VAT, 
które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji. Spółka deklarowała 
nabywanie towarów od dwóch kontrahentów, którzy okazali się podmiotami 
nieprowadzącymi rzeczywistej działalności gospodarczej, a jedynie 
stwarzającymi pozory jej prowadzenia. Naczelnik Urzędu wydał decyzję 
określając zobowiązanie w podatku od towarów i usług w kwocie 7.754,3 tys. zł 
za miesiące od maja 2010 r. do listopada 2011 r. oraz za sierpień, wrzesień  
i październik 2012 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 90-104) 

3. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 14 wniosków organów kontroli 
skarbowej o dokonanie zabezpieczenia na majątku 13 podatników, u których 
ujawniono wprowadzanie do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących 

                                                           

14 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
15 J.w. 
16 J.w.  
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fikcyjne czynności. Przed wydaniem decyzji o zabezpieczeniu na majątku 
podatnika organ podatkowy analizował wnioski o wydanie takich decyzji  
na okoliczność występowania przesłanek określonych w art. 33 O.p.  

W dwóch przypadkach Naczelnik Urzędu odstąpił od wydania decyzji  
o zabezpieczeniu z uwagi na nieustalenie żadnych składników majątkowych 
podmiotu, w tym nieruchomości, ruchomości oraz otwartych rachunków 
bankowych, które można było objąć zajęciami zabezpieczającymi.   

W 12 sprawach Naczelnik Urzędu, na podstawie art. 33 O.p., wydał decyzje 
określając przybliżone wysokości zobowiązań podatkowych w podatku  
od towarów i usług na kwotę 157.734,2 tys. zł oraz orzekł o zabezpieczeniu 
wymienionej kwoty na majątku 11 podatników. W oparciu o zarządzenia 
zabezpieczenia wystawione na podstawie wyżej wymienionych decyzji 
Naczelnika Urzędu wobec tych podmiotów prowadzono postępowania 
zabezpieczające. 

(dowód: akta kontroli str. 6-43, 154-399, 485-489) 

Jedna decyzja została wydana dopiero po upływie 120 dni od wpływu wniosku  
do Urzędu. Wniosek organu kontroli skarbowej o zabezpieczenie wykonania 
zobowiązania podatkowego na kwotę 61.543,8 tys. zł wpłynął do Urzędu  
1 grudnia 2014 r., a decyzja zabezpieczająca została wydana 30 marca 2015 r. 
Decyzja dotyczyła podmiotu zajmującego się obrotem paliwami i produktami 
ropopochodnymi. Podatnik złożył na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu,  
w styczniu 2014 r., bezterminową kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105b 
ustawy o podatku od towarów i usług, w kwocie 3.000,0 tys. zł. We wrześniu 
2014 r. prokuratura dokonała zabezpieczenia na mieniu spółki i zajęła prawa 
majątkowe z tytułu złożonej kaucji gwarancyjnej.   

(dowód: akta kontroli str. 370-390, 400-412) 

Decyzje o zabezpieczeniu dotyczyły podmiotów – spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, działających w obszarach podwyższonego ryzyka, takich jak 
handel paliwami i innymi wyrobami ropopochodnymi (cztery podmioty), handel 
sprzętem informatycznym i elektroniką (trzy podmioty), a także spółek 
zajmujących się handlem metalami nieżelaznymi (dwa podmioty), tlenkiem 
magnezu (jeden podmiot) oraz olejem rzepakowym (jeden podmiot). 

Do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dwóch sprawach zostały złożone 
odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu dotyczące zabezpieczenia należności 
pieniężnej. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej 
instancji. 

(dowód: akta kontroli str. 370-390, 413-431) 

Urząd, poszukując majątku i wierzytelności podatników, korzystał z danych 
Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, systemu Cerber o założonych 
i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz do banków kierował zawiadomienia o zajęciu 
rachunków należących do spółek. W większości działania okazały się 
nieskuteczne. Podmioty nie posiadały nieruchomości lub ruchomości mogących 
być przedmiotem zabezpieczenia. W wyniku 10 postępowań zabezpieczających 
dotyczących dziewięciu podmiotów:  
− na rachunkach bankowych należących do trzech podmiotów zajęto środki  

w kwocie 5,2 tys. zł,  
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− rachunki trzech podmiotów wykazywały saldo dodatnie i podlegały 
zabezpieczeniu przez prokuraturę,  

− rachunki jednego podmiotu były już obciążone zajęciami egzekucyjnymi 
wystawionymi przez komorników sądowych,  

− rachunki dwóch podmiotów wykazywały salda zerowe.  

W dwóch pozostałych sprawach banki poinformowały, że nie prowadzą 
rachunków należących do podmiotów wskazanych w zajęciach 
zabezpieczających.  

Urząd kierował także zawiadomienia o zajęciach zabezpieczających  
do odbiorców spółek, którzy prawdopodobnie posiadali wierzytelności pieniężne 
z tytułu dostaw towarów (wskazanych przez organ kontroli skarbowej). Działania 
okazały się nieskuteczne. Kontrahenci poinformowali, że nie posiadają 
zobowiązań wobec wskazanych podmiotów.   

 (dowód: akta kontroli str. 455-489) 

Decyzje zabezpieczające dotyczyły przeważnie podmiotów, które nie prowadziły 
faktycznej działalności gospodarczej, z którymi już na etapie postępowania 
kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej oraz na etapie 
składania wniosku o dokonanie zabezpieczenia nie było kontaktu. Spośród 12 spraw 
sześć decyzji zostało doręczonych w trybie art. 151a, a trzy w trybie art. 150 O.p. 
Według ustaleń organów kontroli skarbowej podmioty działały w obszarach 
podwyższonego ryzyka i stwarzając pozory działalności gospodarczej uczestniczyły 
w łańcuchu fikcyjnych transakcji. W łańcuchu tych transakcji były one albo tzw. 
„znikającymi podatnikami”, albo „buforami”.  

Zastosowane przez Urząd zabezpieczenia w trzech sprawach, w których organy 
kontroli skarbowej wydały decyzje pokontrolne i prowadzone były postępowania 
egzekucyjne, nie przyczyniły się do wyegzekwowania wymierzonych podatków.  
W pozostałych sprawach, w których do zakończenia kontroli NIK od dyrektorów 
urzędów kontroli skarbowej nie wpłynęły decyzje pokontrolne, dokonane przez 
Naczelnika Urzędu zabezpieczenia także nie będą miały istotnego wpływu  
na uregulowanie zaległych podatków.   

(dowód: akta kontroli str. 432-454, 485-489) 

Na przykład: |… Spółka z o.o.|17 o kapitale zakładowym 80 tys. zł została utworzona 
w połowie 2011 r. Adresem siedziby Spółki do dnia 31 października  
2012 r. był adres „wirtualnego biura”. Podmiot uzyskał koncesję na obrót paliwami 
ciekłymi w zakresie pośrednictwa handlowego bez wykorzystania infrastruktury 
technicznej na okres od 1 października 2011 r. do 1 października 2021 r. W wyniku 
postępowania kontrolnego organ kontroli skarbowej ustalił, że w okresie 
podlegającym kontroli skarbowej (od lipca do września 2012 r.) w obiegu 
gospodarczym funkcjonowało co najmniej 69 faktur VAT wystawionych przez 
Spółkę, mających dokumentować dostawę ponad 6,5 mln litrów oleju napędowego  
i benzyny o łącznej wartości brutto 34.538,7 tys. zł, w tym podatek VAT  
6.458,5 tys. zł. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 
Podmiot nie złożył deklaracji VAT-7 za lipiec i sierpień 2012 r. Ostatnią złożoną 
deklaracją była deklaracja za wrzesień 2012 r. Naczelnik Urzędu decyzją 
zabezpieczającą określił przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku 
od towarów i usług na kwotę 6.458,5 tys. zł oraz orzekł o jej zabezpieczeniu na 
majątku podatnika. W postępowaniu zabezpieczającym dokonano zajęcia 

                                                           

17 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.   
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zabezpieczającego wierzytelności z jednego rachunku bankowego podlegającego 
blokadzie Prokuratury. Według ustaleń organu kontroli skarbowej wnioskującego  
o zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku Spółki oraz Urzędu 
prowadzącego postępowanie zabezpieczające podmiot nie miał innego majątku,  
na którym mógł dokonać zajęć.   

(dowód: akta kontroli str. 154-167) 

|… Spółka z o.o.|18 o kapitale zakładowym 5 tys. zł została utworzona  
w październiku 2011 r. i zgodnie z wpisem w rejestrze REGON miała zajmować się 
„pozostałą działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej 
niesklasyfikowaną”. Natomiast zgodnie z KRS przedmiotem działalności Spółki 
miało być m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, górnictwo 
ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud metali, pozostałe górnictwo  
i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
produkcja papieru i wyrobów z papieru, poligrafia i produkcja i reprodukcja 
zapisanych nośników informacji, wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel 
energią elektryczną, wytwarzanie paliw gazowych. Adresem siedziby Spółki był 
adres „wirtualnego biura”. Według ustaleń organu kontroli skarbowej faktury,  
w których jako sprzedawcę lub nabywcę wskazano Spółkę odzwierciedlały fikcyjny 
obrót tlenkiem magnezu. W rzeczywistości podmiot nie nabywał od kontrahentów 
tlenku magnezu, w związku z czym nie dokonywał jego sprzedaży. Jeden  
z kontrahentów, od którego Spółka miała rzekomo nabywać tlenek magnezu, nigdy 
nie był w posiadaniu takiego towaru. Drugi z kontrahentów po rzekomym nabyciu od 
Spółki tlenku magnezu, wystawiał faktury sprzedaży na rzecz podmiotu mającego 
siedzibę poza terytorium kraju, w deklaracji VAT-7K odliczył kwoty podatku z faktur 
VAT wystawionych przez Spółkę, a wystawione przez siebie faktury wykazał jako 
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Prezes zarządu Spółki stwierdził,  
że podpisywał jedynie faktury VAT, za co otrzymywał miesięcznie kwotę  
w wysokości 300 zł. Naczelnik Urzędu dwiema decyzjami określił przybliżone kwoty 
zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec, maj, czerwiec 
2012 r. w wysokości 3.091,2 tys. zł oraz za lipiec, sierpień, wrzesień 2012 r.  
w wysokości 4.077,3 tys. zł oraz orzekł o ich zabezpieczeniu. Według ustaleń 
organu kontroli skarbowej wnioskującego o zabezpieczenie zobowiązań 
podatkowych na majątku Spółki oraz Urzędu prowadzącego postępowanie 
zabezpieczające podmiot nie miał majątku, na którym mógł dokonać zajęć.   

(dowód: akta kontroli str. 231-243) 

|… Spółka z o.o.|19 o kapitale zakładowym 5 tys. zł została utworzona na początku 
2012 r. Przedmiotem działalności był obrót drobnym sprzętem elektronicznym o 
znacznej wartości, głównie telefonami komórkowymi. Według ustaleń organu 
kontroli skarbowej Spółka wprowadziła do obrotu prawnego 56 faktur VAT o łącznej 
wartości 62.230,7 tys. zł, w tym podatek VAT 14.313,1 tys. zł, które nie 
odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Jedyny udziałowiec  
i prezes zarządu Spółki zeznał, że w Spółce pełnił rolę „słupa” i nie miał wpływu na 
jej działalność, na wybór pracowników, kontrahentów i nic nie wie o działalności 
Spółki. Naczelnik Urzędu decyzją zabezpieczającą określił przybliżoną kwotę 
zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2013 r. w wysokości 
14.313,1 tys. zł i dokonał jej zabezpieczenia na majątku Spółki. Organ egzekucyjny 
dokonał zajęć zabezpieczających wierzytelności na rachunkach bankowych 
należących do Spółki. Na dwóch rachunkach, których saldo wynosiło 4,4 tys. zł oraz 
2,9 tys. euro, zabezpieczeń majątkowych dokonała prokuratura.  

                                                           

18 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
19 J.w. 
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(dowód: akta kontroli str. 244-260, 483) 

|… Sp. z o.o.20| o kapitale zakładowym 5 tys. zł została utworzona w połowie 2013 r. 
W KRS jako siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wskazano 
adres, pod którym funkcjonowało „wirtualne biuro”. We wniosku organu kontroli 
skarbowej o dokonanie zabezpieczenia na majątku Spółki stwierdzono,  
że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Spółka uczestniczyła w procederze 
dokonywania oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług w charakterze 
bufora/brokera w obrocie metalami nieżelaznymi i zaniżała zobowiązania podatkowe 
w podatku od towarów i usług poprzez nieuprawnione odliczenie podatku 
naliczonego z faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych. 
Naczelnik Urzędu określił przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku od towarów  
i usług za miesiące od maja do grudnia 2014 r. w wysokości 10.418,4 tys. zł i orzekł 
o jej zabezpieczeniu na majątku Spółki. W postępowaniu zabezpieczającym 
dokonano zajęcia zabezpieczającego wierzytelności z jednego rachunku 
bankowego. Organ egzekucyjny skierował także do odbiorców Spółki, którzy 
prawdopodobnie posiadali wierzytelności pieniężne z tytułu dostaw towarów 
(wskazanych przez organ kontroli skarbowej) zawiadomienia o zajęciach 
zabezpieczających. Okazały się one nieskuteczne. Kontrahenci Spółki 
poinformowali, że nie posiadają zobowiązań wobec Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 261-284) 

|… Sp. z o.o.|21 – we wniosku o dokonanie zabezpieczenia na majątku spółki 
stwierdzono, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że spółka uczestniczyła  
w procederze dokonywania oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług  
w charakterze „słupa” w obrocie  metalami nieżelaznymi. Według KRS, jako siedzibę 
i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wskazano adres, pod którym 
funkcjonowało „wirtualne biuro”. Naczelnik Urzędu określił przybliżoną kwotę 
zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące marzec-grudzień 2014 r.  
w wysokości 14.764,0 tys. zł i orzekł o zabezpieczeniu wymienionej kwoty  
na majątku Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 285-297) 

|… Sp. z o.o.|22 – we wniosku o dokonanie zabezpieczenia wskazano, że istniało 
uzasadnione podejrzenie, że podmiot był tzw. „znikającym podatnikiem” w 
transakcjach karuzelowych, uczestniczącym w procederze prania pieniędzy, 
pozwalając na wyłudzenie podatku od towarów i usług przez swoich kontrahentów, 
jednocześnie nie deklarując własnych zobowiązań podatkowych, narażając Skarb 
Państwa na uszczuplenie należności podatkowych. Naczelnik Urzędu określił 
przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od maja 
2014 r. do stycznia 2015 r. w wysokości 15.582,4 tys. zł i orzekł o zabezpieczeniu 
ww. kwoty na majątku Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 298-329) 

|… Sp. z o.o.|23 – według ustaleń organu kontroli skarbowej, spółka brała udział  
w oszustwie typu karuzelowego, pełniąc w nim rolę tzw. bufora w obrocie paliwami. 
Jej funkcja sprowadzała się do wydłużenia łańcucha fikcyjnych dostaw i zatarcia 
powiązań między organizatorami procederu. Naczelnik Urzędu określił przybliżoną 
kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące styczeń-maj 2014 r. 
w wysokości 25.145,7 tys. zł i orzekł o jej zabezpieczeniu na majątku Spółki. 

                                                           

20 NIK wyłączyła jawność informacji na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
21 J.w. 
22 J.w. 
23 J.w.  
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(dowód: akta kontroli str. 349-369) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Jedna decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika została wydana  
z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Urzędu. Wniosek dyrektora urzędu 
kontroli skarbowej o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego 
wpłynął do Urzędu 1 grudnia 2014 r., a 5 grudnia 2014 r. został przekazany  
do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mimo że 
właściwym do rozpatrzenia wniosku był tutejszy Urząd. Naczelnik Pierwszego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrócił, zgodnie  
z właściwością miejscową, wniosek do Urzędu 27 stycznia 2015 r., a decyzja 
zabezpieczająca została wydana 30 marca 2015 r. Opóźnienie nie miało wpływu 
na skuteczność postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Urząd, 
gdyż jedyne mienie, które udało się ustalić (kaucja gwarancyjna) we wrześniu 
2014 r. zostało zajęte przez prokuraturę.  

 (dowód: akta kontroli str. 370-412, 928-329, 932-933, 944-951) 

2. Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 12 listopada 2015 r. nie rozpatrzono 
ponownie sprawy, w której Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 9 marca  
2015 r. nakazał uzupełnić materiał dowodowy dotyczący transakcji pomiędzy 
spółką a jej kontrahentami. Naczelnik Urzędu wystąpił o dodatkowe dane  
do organów podatkowych właściwych dla kontrahentów spółki w listopadzie  
2015 r., tj. po ośmiu miesiącach od wpływu decyzji organu odwoławczego  
do Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 122-136, 971-974) 

Postępowania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 
na majątku podatników wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury 
dokumentujące czynności fikcyjne były prowadzone poprawnie. Nie stwierdzono 
przypadków zaniechania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku 
podatnika kiedy było to zasadne. W badanych sprawach, w których wydano już 
decyzje wymiarowe, podjęte działania nie skutkowały wyegzekwowaniem 
wymierzonych podatków, po kontrolach organów kontroli skarbowej oraz organu 
podatkowego.  

2. Egzekwowanie zobowiązań podatkowych wymierzonych 
po kontrolach organów kontroli skarbowej oraz organów 
podatkowych 

Badaniem objęto postępowania prowadzone wobec 17 podmiotów 
wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące fikcyjne 
czynności, posiadających zaległości w podatku od towarów i usług w kwocie 
220.329,7 tys. zł, które stanowiły 27,7% zaległości podatkowych24. 
Zbadano postępowania egzekucyjne prowadzone wobec:  
− sześciu podmiotów objętych badaniem w zakresie zabezpieczenia wykonania 

zobowiązań podatkowych wynikające z trzech decyzji wymiarowych organów 

                                                           

24  Tj. kwoty 795.572,9 tys. zł będącej średnią arytmetyczną obliczoną dla zaległości w VAT, 
PIT, CIT według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (357.825,8 tys. zł), 31grudnia2014 r. (871.22,2 
tys. zł) oraz 30 czerwca 2015 r. (1.157.670,7 tys. zł).    

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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kontroli skarbowej (w kwocie 24.614,4 tys. zł) oraz trzech decyzji Naczelnika 
Urzędu (w kwocie 10.077,8 tys. zł), 

− jedenaście podmiotów posiadających najwyższe zaległości przypisane  
na podstawie decyzji pokontrolnych organów kontroli skarbowej w kwocie 
185.637,5 tys. zł.  

Badania 16 z 17 postępowań wykazały, że:  
− bez opóźnień wystawiano tytułu wykonawcze, a kwoty zaległych należności na 

tytułach wykonawczych odpowiadały kwotom wynikającym z ewidencji 
księgowej, 

− na bieżąco wszczynano postępowania egzekucyjne i podejmowano kolejne 
czynności egzekucyjne w celu ustalenia stanu majątkowego zobowiązanych,  

− rzetelnie ustalano stan majątkowy zobowiązanego, a w uzasadnionych 
przypadkach przydzielano tytuł poborcy skarbowemu,  

− w przypadku dysponowania danymi o majątku lub wierzytelnościach 
zobowiązanego stosowano bez opóźnień środek egzekucyjny,  

− stosowano wszystkie możliwe środki w celu wyegzekwowania zaległych 
należności, 

− dokonywano oceny skuteczności egzekucji i podejmowano działania wobec 
osób trzecich. 

(dowód: akta kontroli str. 498-823, 888-913) 

W jednej sprawie tytuły wykonawcze na kwotę 22.843,5 tys. zł zostały wystawione 
po ośmiu miesiącach od daty wpływu do Urzędu decyzji wymiarowej organu kontroli 
skarbowej. Zgodnie z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja  
2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy 
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych25, 
wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie oraz wierzyciel 
niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku gdy łączna wysokość 
należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo, gdy 
okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż sześć 
miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 626, 759, 798-800, 952, 954-956, 961) 

Spośród badanych postępowań, w trzech wyegzekwowano 711,7 tys. zł26, tj. 0,3% 
kwoty dochodzonych zaległości podatkowych objętych badaniem. 

(dowód: akta kontroli str. 865-877) 

Postępowania egzekucyjne na kwotę 147.290,3 tys. zł prowadzone wobec  
11 podmiotów zostały umorzone w trybie art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca  
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji27. Przyczynami 
niewyegzekwowania zaległości był brak majątku i źródeł dochodu zobowiązanych. 
Podmioty nie prowadziły już działalności oraz nie było z nimi kontaktu. W sprawach, 
w których umorzone zostały postępowania egzekucyjne prowadzono czynności 
przygotowawcze pod kątem wystąpienia przesłanek do orzeczenia  
o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W jednym przypadku odstąpiono  

                                                           

25  Dz. U. z 2014 r., poz. 656. 
26  Tj. 687,3 tys. zł, 24,2 tys. zł oraz 0,2 tys. zł.    
27  Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.  
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od wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich ze względu na zgon członka 
zarządu.  

W pozostałych sześciu sprawach, w których postępowania egzekucyjne  
nie zakończyły się, urząd na bieżąco podejmował działania zmierzające do ustalenia 
czy spółki posiadały majątek, do którego możliwe byłoby skierowanie egzekucji 
administracyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 758-761, 824-864) 

Postępowania objęte badaniem dotyczyły podmiotów świadomie pozorujących 
prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia korzyści finansowych 
polegających na uniknięciu zapłaty lub wyłudzeniu zwrotu podatku. Były to spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, niewyposażone w majątek, w szczególności 
rzeczowy, taki jak nieruchomości czy pojazdy. Siedzibami tych spółek były 
„wirtualne biura” lub pomieszczenia bez majątku o realnej wartości (np. sprzętu 
komputerowego). Natomiast niewielkie kwoty udało się wyegzekwować z rachunków 
bankowych zobowiązanych.  

(dowód: akta kontroli str. 498-757, 888-890) 

W okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost zaległości podatkowych ogółem (PIT, 
CIT i VAT) o 223,5%, tj. z kwoty 357.825,8 tys. zł na koniec 2013 r. oraz  
871.222,2 tys. zł na koniec 2014 r. do 1.157.670,7 tys. zł na dzień 30 czerwca  
2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 490-496) 

Wskaźnik skuteczności egzekucji28 należności podatkowych ogółem uległ 
pogorszeniu z 26,9% w 2013 r. do 11,7% w 2014 r. oraz z 9,4% w I półroczu 2014 r. 
do 8,7% w I półroczu 2015 r. W podatku VAT wskaźnik zmniejszył się: 
− z 30,3% w 2013 r. do 10,5% w 2014 r. oraz 
− z 9,6% w I półroczu 2014 r. do 9,1% w I półroczu 2015 r. 

W postępowaniach egzekucyjnych wyegzekwowano zaległości w podatkach PIT, 
CIT i VAT: 
− w 2014 r. w kwocie 47.634,8 tys. zł, tj. o 24,7% niższej od wyegzekwowanej  

w 2013 r. 
− w I półroczu 2015 r. w kwocie 27.873,5 tys. zł, tj. o 25,1% wyższej niż  

w I półroczu 2014 r. 

W podatku VAT wyegzekwowano:  
− w 2014 r. kwotę 37.087,8 tys. zł, tj. o 32,5% niższą niż w 2013 r., 
− w I półroczu 2015 r. kwotę 23.571,7 tys. zł, tj. o 31,1% wyższą niż w I półroczu 

2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 497) 

Naczelnik Urzędu analizował przyczyny wzrostu zaległości oraz niskiej skuteczności 
egzekucji. Do Izby Skarbowej przekazywano miesięczne informacje o wykonanych 
dochodach i należnościach pozostałych do zapłaty, w tym wynikających z decyzji 
wydanych przez Naczelnika Urzędu oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej na 
podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. 

(dowód: akta kontroli str. 975-1007) 
                                                           

28  Wskaźnik mierzony relacją kwoty wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym zaległości 
podatkowych do kwoty zaległości objętej tytułami wykonawczymi do załatwienia.  
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Zaległości z tytułu zobowiązań określonych na podstawie art. 108 ustawy o podatku 
od towarów i usług na koniec 2014 r. wyniosły 208.436 tys. zł oraz 469.674 tys. zł na 
koniec I półrocza 2015 r. Z kwot podatku określonego na podstawie art. 108 ustawy 
wyegzekwowano 164 tys. zł w 2014 r. oraz 253 tys. zł w I półroczu 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 982-983) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:   

W jednej sprawie z opóźnieniem wystawiono upomnienie oraz tytuły wykonawcze  
na kwotę 22.843,5 tys. zł dotyczące zobowiązań określonych decyzją dyrektora 
urzędu kontroli skarbowej z dnia 24 stycznia 2014 r. Decyzja wymiarowa wpłynęła 
do Urzędu w dniu 3 marca 2014 r., natomiast upomnienie zostało wystawione  
w dniu 24 października 2014 r. i doręczone w trybie zastępczym 21 listopada 2014 r. 
Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 12 grudnia 2014 r. Było to spowodowane 
opóźnieniem w otwarciu obowiązku podatkowego podatnika w systemie Poltax  
i przekazaniu decyzji wymiarowej do Działu Spraw Wierzycielskich.  

Dyrektor urzędu kontroli skarbowej nie wnioskował w tej sprawie o zabezpieczenie 
wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika. Z podmiotem nie było 
kontaktu już na etapie postępowania kontrolnego. Prowadzone postępowanie 
egzekucyjne było nieskuteczne, nie ujawniono składników majątku, które mogłyby 
być przedmiotem egzekucji. 

(dowód: akta kontroli str. 626, 759, 798-800, 952, 954-956, 961) 

W badanych postępowaniach egzekucyjnych nie korzystano z pomocy innych 
państw w dochodzeniu należności pieniężnych. Naczelnik Urzędu stwierdził,  
że wystąpienie o pomoc jest uzasadnione w przypadku powzięcia wiarygodnej 
informacji o majątku dłużnika na terytorium innych państw UE lub państw trzecich. 
Jak wynika z akt zgromadzonych w toku postępowania egzekucyjnego, wskazane 
podmioty nie posiadają składników majątkowych na terytorium innych państw,  
a zatem nie zaistniały przesłanki do zastosowania przepisów ustawy z dnia  
11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 
należności celnych i innych należności pieniężnych29. 

(dowód: akta kontroli str. 952, 956) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 
podatków, ceł i innych należności pieniężnych, wzajemna pomoc przy dochodzeniu 
należności pieniężnych obejmuje wymianę informacji dotyczących podmiotu,  
w szczególności takich jak adres zamieszkania (siedziby) podmiotu, posiadane 
rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, 
źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzonej 
działalności. Informacje te stanowią katalog otwarty i mają służyć wierzycielowi oraz 
organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji, czy wystąpić z wnioskiem  
o udzielenie pomocy (odzyskanie należności pieniężnych lub podjęcie środków 
zabezpieczających). Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy we wniosku o odzyskanie 
należności pieniężnych podaje się informację o majątku, którym dysponuje podmiot 
na terytorium państwa członkowskiego, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu. 
Przepis stosuje się także do wniosku o podjęcie środków zabezpieczających 
należności pieniężne (art. 57).  

                                                           

29  Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Tytuły wykonawcze, poza jednym przypadkiem, były wystawiane bez opóźnień.  
Na bieżąco wszczynano postępowania egzekucyjne, które były prawidłowo 
prowadzone. W większości badanych spraw podjęte działania były nieskuteczne. 
Nie ustalono majątku podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego 
faktury dokumentujące czynności fikcyjne, z którego możliwa byłaby egzekucja 
wymierzonych podatków. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli30, wnosi o:  

1. zwiększenie nadzoru nad zabezpieczaniem wykonania zobowiązań podatkowych 
na majątku podatnika oraz wykonywaniem orzeczeń izby skarbowej w sprawach 
wymagających zgromadzenia uzupełniającego materiału dowodowego,   

2. zapewnienie bieżącego ewidencjonowania w systemie Poltax danych podatników 
oraz przekazywania informacji i dokumentów niezbędnych do wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego.   

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 21 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    25    listopada 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Stanisław Jarosz Sławomir Sońta 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

                                                           

30  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096.   

Ocena cząstkowa 
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Podpis podpis 

  

Urszula Stypułkowska 
Doradca ekonomiczny 
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Podpis  

 

 

 


