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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 Katarzyna Smagała, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 96663 z dnia 9 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2a,  
01-513 Warszawa (dalej: Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Barbara Michalska, Naczelnik Urzędu  

(dowód: akta kontroli str. 3, 6) 

 

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 0,2% kwot zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, które były 
przedmiotem kontroli, a w pozostałym zakresie umorzył postępowania.  

Powyższą ocenę uzasadniają wyniki badania zasadności zastosowania 
zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w kwocie 829.185,6 tys. zł na 
majątku 19 podmiotów oraz prawidłowości przeprowadzenia postępowań 
egzekucyjnych wobec 25 podmiotów dokonujących oszustw podatkowych  
z wykorzystaniem faktur dokumentujących czynności fikcyjne (zaległość na kwotę 
1.135.537,2 tys. zł). 

Postępowania zabezpieczające prowadzono prawidłowo. Nie stwierdzono 
przypadków zaniechania zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku 
podatnika, gdy zachodziły ku temu przesłanki. Na bieżąco dokonywano zajęć 
zabezpieczających na zidentyfikowanych składnikach majątkowych.   

Urząd prowadził systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań, bez 
opóźnień wystawiał tytuły wykonawcze, wszczynał postępowania egzekucyjne  
i podejmował kolejne czynności egzekucyjne. Postępowania egzekucyjne 
prowadzone były rzetelnie od strony proceduralnej. W większości badanych spraw 
podjęte działania były nieskuteczne, ponieważ nie ustalono składników 
majątkowych, z których możliwa byłaby egzekucja wymierzonych podatków.  
                                                      

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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Postępowania objęte badaniem dotyczyły przeważnie podmiotów świadomie 
pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia korzyści 
finansowych, polegających na uniknięciu zapłaty lub wyłudzeniu zwrotu podatku 
VAT. Były to podmioty podejmujące szereg oszukańczych zabiegów, 
niewyposażone w majątek rzeczowy, z którymi nie było kontaktu już na etapie 
kontroli lub postępowania podatkowego. Działalność podmiotów trwała najczęściej 
kilka miesięcy i w tym czasie, w ciągu jednego lub dwóch dni przelewano środki 
pieniężne między rachunkami bankowymi podmiotów uczestniczących  
w procederze. Na etapie postępowania zabezpieczającego czy postępowania 
egzekucyjnego, salda rachunków bankowych najczęściej nie wykazywały żadnych 
środków, a podmioty nie posiadały majątku ruchomego i nieruchomego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Dokonywanie zabezpieczenia wykonania zobowiązań 
podatkowych na majątku podatnika. 

1. W okresie objętym kontrolą (2014 r. oraz I półrocze 2015 r.), na podstawie  
art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2, organ 
podatkowy wydał 173 decyzje w sprawie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań 
podatkowych na majątku podatników na kwotę 1.865.503,6 tys. zł, w tym: 
− 122 decyzje na kwotę 1.574.414,7 tys. zł na wnioski organów kontroli 

skarbowej, 
− 51 decyzji na kwotę 291.088,9 tys. zł z inicjatywy własnej. 

Wszystkie decyzje dotyczyły podmiotów wprowadzających do obrotu 
gospodarczego faktury dokumentujące czynności fikcyjne. W 2014 r. wydano  
84 decyzje, tj. o 48 decyzji więcej niż w 2013 r. Kwota zabezpieczonych 
zobowiązań podatkowych w 2014 r. wyniosła 807.235,0 tys. zł i była wyższa  
o 227.036,4 tys. zł niż w 2013 r.  
Naczelnik Urzędu odstąpił od wydania decyzji o zabezpieczeniu w 27 sprawach 
na kwotę 269.607,0 tys. zł, w których z wnioskiem o dokonanie takiego 
zabezpieczenia wystąpili dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. 

(dowód: akta kontroli str.113-115) 

2. Badaniem rzetelności analiz pod kątem zasadności dokonania ewentualnego 
zabezpieczenia objęto 15 postępowań własnych Urzędu, w których  
u 13 podmiotów stwierdzono wprowadzanie do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących fikcyjnych czynności. Podatnikom tym, na podstawie decyzji 
wymiarowych wydanych po zakończniu postępowań podatkowych przypisano 
dodatkowo kwotę 266.039,4 tys. zł (14 postępowań w zakresie podatku  
od towarów i usług i jedno postępowanie w zakresie podatku dochodowego  
od osób prawnych). Na dzień 30 września 2015 r. zaległości 13 podatników 
wyniosły 265.940,5 tys. zł, tj. 99,97% przypisu. Do końca kontroli NIK od sześciu 
z 13 dłużników wyegzekwowano 77,0 tys. zł, tj. 0,03% dodatkowo wymierzonej 
kwoty.  

(dowód: akta kontroli str. 121, 946-962) 

W okresie 2014-I półrocze 2015 r. organ podatkowy wydał 43 decyzje 
podmiotom wprowadzającym do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące 
czynności fikcyjne, z tego w zakresie podatku VAT – 36 decyzji oraz CIT – 

                                                      
2 Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.  

Opis stanu 
faktycznego 
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siedem decyzji. Na podstawie tych decyzji przypisano dodatkowo  
311.926,5 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str.98-105) 

W badanych postępowaniach zakończonych decyzją organu podatkowego,  
w trakcie ośmiu postępowań kontrolnych, sporządzono wniosek  
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Naczelnik 
Urzędu wydał decyzje o zabezpieczeniu i na podstawie zarządzeń 
zabezpieczenia na rachunkach bankowych zajął 42,5 tys. zł oraz 4,9 tys. euro. 
W pozostałych siedmiu sprawach wniosek taki nie został sporządzony. 
Każdorazowo analizowano sprawy w zakresie ewentualnego sporządzenia 
wniosku o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego. W czterech sprawach 
nie sporządzono wniosku o zabezpieczenie zobowiązania na majątku 
podatnika, gdyż we wcześniej przeprowadzonych postępowaniach (za inne 
okresy) organ egzekucyjny zabezpieczył w jednej spółce 2,7 tys zł  
i 0,5 tys. euro, a jednocześnie w trakcie prowadzonych kontroli, kontrolujący nie 
ustalili innych składników majątku, nieznanych organowi podatkowemu.  
W dwóch kolejnych sprawach, kontrolujący w trakcie kontroli także nie ustalili 
składników majątku, które mogłyby być przedmiotem zabezpieczenia. W jednej 
sprawie kontrola została zakończona bez ustaleń, ale z podejrzeniem 
uczestniczenia spółki w transakcjach o charakterze pozornym. Wynik kontroli 
nie był jednoznaczny. Trwały czynności kontrolne u kontrahentów spółki.  
W trakcie postępowania podatkowego nie sporządzono wniosku  
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego, ponieważ spółka nie posiadała 
żadnego majątku trwałego, nie zatrudniała pracowników i nie posiadano 
informacji o środkach finansowych Spółki.  

 (dowód: akta kontroli str. 126-130, 267-269, 313-341, 940-941, 946-962) 

Spółki kontrolowane w przedmiocie podatku od towarów i usług posiadały 
jednego udziałowca. Były to osoby zagraniczne, z którymi w trakcie kontroli nie 
było żadnego kontaktu. W celu zweryfikowania danych osób zagranicznych oraz 
ich powiązań biznesowych Urząd korzystał m.in. z możliwości wystąpienia  
o informacje do właściwej administracji podatkowej kraju członkowskiego UE. 
Na przykład: administracja podatkowa kraju unijnego na temat członka zarządu 
spółki podejrzanej o dokonywanie oszustw podatkowych podała, że osoba 
zagraniczna wskazana w zapytaniu utrzymuje się z zasiłków dla bezrobotnych. 
Osoba ta za namową osoby polskiego pochodzenia o nieznanym imieniu  
i nazwisku, udała się samolotem do Polski celem nabycia spółki i przekazania 
księgowemu upoważnienia do reprezentowania spółki.     

(dowód: akta kontroli str.126-130, 269-270, 946-962) 

Kontrolowane podmioty reprezentowane były głównie jednoosobowo przez 
osoby zagraniczne, a w przypadku jednej spółki przez dwóch członków zarządu 
(osoby zagraniczne) działających samodzielnie. Osoby zagraniczne, 
nieposiadające w Polsce miejsca zamieszkania, często kupowały spółki  
od podmiotów specjalizujących się w ich zakładaniu i sprzedawaniu. Siedem  
z 13 badanych spółek założonych zostało przez jedną firmę, dwie spółki przez 
inną firmę, a cztery spółki zostały założone przez cztery różne firmy. Organ 
podatkowy przekazał pozyskane w kontrolach podatkowych informacje do Izby 
Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz ABW dotyczące zakładania spółek  
i dalszej odsprzedaży osobom zagranicznym wykorzystującym nabyte spółki  
do nadużyć podatkowych. 

 (dowód: akta kontroli str.127-128, 269-270) 
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Spółki objęte badaniem nie posiadały żadnego majątku w postaci nieruchomości 
i ruchomości, w tym środków transportu. Kapitał zakładowy przez cały okres 
pozostawał w minimalnej wysokości jaką określał przepis art. 154 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych3 (5 tys. zł). Adresem siedziby spółek był adres „wirtualnego 
biura”. Pięć kontrolowanych spółek zaprzestało składania deklaracji 
podatkowych VAT-7/VAT-7k przed wszczęciem postępowania kontrolnego,  
a jedna spółka nie złożyła żadnej deklaracji do tutejszego Urzędu. Pięć spółek, 
w trakcie trwającego postępowania kontrolnego, zaprzestało składania 
deklaracji podatkowych, a dwie zaprzestały składania deklaracji podatkowych  
po zakończeniu postępowania kontrolnego. W trakcie postępowania 
egzekucyjnego nie ustalono nowych adresów działalności spółek.    

(dowód: akta kontroli str. 946-962) 

Przedmiot działalności spółek wynikający z wystawionych faktur różnił się  
od zakresu działalności tych podmiotów wpisanego do KRS. Faktury 
wystawiane i rozliczane, dokumentujące czynności fikcyjne dotyczyły obrotu 
urządzeniami elektronicznymi, w tym telefonami komórkowymi, procesorami, 
programami komputerowymi, konsolami do gier, aparatami fotograficznymi. 
Wystąpiły również faktury dotyczące kupna-sprzedaży granulatu złota oraz praw 
do emisji CO2 i energii elektrycznej.  

  (dowód: akta kontroli str.347-348, 946-962) 

Organ podatkowy ustalił, że spółki uczestniczyły w pozorowanym łańcuchu 
dostaw, w którym pełniły ściśle określoną rolę, na przykład „bufora” lub 
„znikającego podmiotu”. Operacje gospodarcze wykazywane w fakturach nie 
odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu transakcji. Pozorność prowadzenia 
przez spółki działalności gospodarczej potwierdzały czynności sprawdzające  
u kontrahentów spółek, materiały uzyskane od innych państw europejskich  
(po zapytaniach skierowanych na formularzach SCAC) oraz analizy przepływów 
finansowych na rachunkach bankowych spółek. Brak udziału spółki  
w czynnościach kontrolnych także wskazywał, że działalność spółki ma 
charakter fikcyjny. Organ podatkowy przeprowadzał kontrole podatkowe 
opierając się na dokumentach, w tym fakturach przekazanych przez 
pełnomocników. Kontrole podatkowe prowadzono również w spółkach, które nie 
posiadały osób umocowanych do ich reprezentacji. W takich przypadkach,  
z uwagi na brak kontaktu z osobami reprezentującymi spółki i nieokazania przez 
podmioty żadnych dokumentów 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 zgromadzonym w trakcie 
kontroli innych podatników. W prowadzonych postępowaniach organ podatkowy 
podejmował również próby ustalenia osób upoważnionych do dokonywania 
operacji na rachunkach bankowych spółek poprzez wysyłanie pism do banków. 
Każdorazowo bank odmawiał udzielenia odpowiedzi, powołując się na tajemnicę 
bankową oraz wskazując, że danych tych nie obejmuje dyspozycja art. 182 § 1 
ustawy Ordynacja podatkowa. W 14 badanych sprawach decyzje podatkowe 
doręczono w trybie art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa, a w jednej sprawie 
osobie upoważnionej w siedzibie Spółki.  

(dowód: akta kontroli str.128, 270, 946-962) 

                                                      
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). 
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W jednej spółce, w której przeprowadzono kontrolę w przedmiocie podatku 
dochodowego od osób prawnych stwierdzono pięć faktur kosztowych z tytułu 
doradztwa. Jednocześnie w trakcie kontroli nie stwierdzono, aby spółka zawarła 
jakieś umowy w tym zakresie, jak również nie stwierdzono żadnych dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatku. Spółka nie złożyła zeznania 
podatkowego CIT za 2013 r. Przed wszczęciem postępowania kontrolnego  
w 2013 r. spółka sprzedała cały posiadany majątek trwały. Zarząd spółki  
nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych. Decyzja została doręczona spółce 
w trybie art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa.   

(dowód: akta kontroli str.314-341, 950) 

3. Badaniem rzetelności analiz pod kątem zasadności dokonania ewentualnego 
zabezpieczenia na majątku podatnika objęto 18 wniosków organów kontroli 
skarbowej. Przed wydaniem decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika 
organ podatkowy każdorazowo analizował wnioski o wydanie takich decyzji na 
okoliczność występowania przesłanek określonych w art. 33 O.p.    

Organ podatkowy, zgodnie z wnioskami organów kontroli skarbowej, wydał  
13 decyzji o zabezpieniu na majątku 11 spółek zobowiązań w VAT na kwotę 
722.008,8 tys. zł. 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, a do banków kierował 
zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym rachunków należących do spółek. 
W większości spraw działania okazały się nieskuteczne. Podmioty nie posiadały 
nieruchomości lub ruchomości mogących być przedmiotem zabezpieczenia.  
W postępowaniach zabezpieczających organ egzekucyjny zajął na rachunkach 
bankowych środki  w kwocie 3.712,5 tys. zł, 335,4 tys. euro i 0,9 tys. USD. 
Zajęta została także wniesiona przez jedną spółkę, na podstawie art. 105b 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług4, kaucja 
gwarancyjna w kwocie 2.281,7 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str.122-123) 

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. 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”.  

Decyzje o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych w 10 sprawach doręczono 
w trybie art. 150 ustawy O.p. Natomiast dwóch podatników wniosło do Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie odwołanie od trzech decyzji Naczelnika Urzędu. 
Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzje organu podatkowego.  

(dowód: akta kontroli str.226-245) 

W 10 z 18 badanych sprawach organy kontroli skarbowej wydały decyzje 
określające zobowiazania podatkowe, w tym w ośmiu sprawach, w których 
organ podatkowy wydał wcześniej decyzję w sprawie zabezpieczenia 

                                                      
4 Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. 
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zobowiązania podatkowego. Zaległości z decyzji wymiarowych wyniosły 
395.750,7 tys. zł. Organ egzekucyjny wyegzekwował 98,1 tys. zł  
po wcześniejszym zabezpieczeniu zobowiązań na majątku podatników.   

W pozostałych sprawach, ze względu na brak decyzji określających 
zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie nadal obejmuje 3.683,8 tys. zł,  
316,3 tys. euro, 0,9 tys. USD i kaucję gwaranycyjną w wysokości 2.281,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str.122-123) 

Organ podatkowy nie wydał decyzji zabezpieczenia zobowiązania podatkowego 
na majątku podatnika w sprawach zawartych w pięciu wnioskach organów 
kontroli skarbowej. W dwóch sprawach było to spowodowane wydaniem decyzji 
określającej zobowiązanie podatkowe przez organ kontroli skarbowej przed 
rozpatrzeniem wniosku przez organ podatkowy:  
− wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika 

z dnia 15 września 2014 r. wpłynął do urzędu 18 września 2014 r., a w dniu 
28 października 2014 r. organ kontroli skarbowej wydał decyzję określającą 
zobowiązanie podatkowe; organ podatkowy, rozpatrując wniosek  
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika,  
15 października 2014 r. wystąpił do wnioskodawcy o dodatkowy materiał 
dowodowy niezbędny do wydania decyzji,  

− wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika 
z 14 kwietnia 2015 r. wpłynął do urzędu 16 kwietnia 2015 r., podczas gdy 
organ kontroli skarbowej wydał wcześniej, tj. 20 marca 2015 decyzję 
określającą zobowiązanie podatkowe za okres wskazany we wniosku.  

(dowód: akta kontroli str.349, 353-354, 360-366) 

W jednej sprawie wniosek organu kontroli skarbowej przekazano w dniu  
22 stycznia 2015 r., zgodnie z właściwością miejscową, do Trzeciego Urzędu 
Skarbowego Warszawa Śródmieście. Wniosek ten wpłynął do Urzędu w dniu  
12 grudnia 2015 r. Przed jego przekazaniem przeprowadzono dodatkowe 
postępowanie wyjaśniające w zakresie ustalenia właściwości.      

(dowód: akta kontroli str.129, 136-137, 226, 246-259) 

W dwóch sprawach organ podatkowy odmówił wydania decyzji  
o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na majątku podatnika, ponieważ 
organ kontroli skarbowej nie uzupełnił wniosku o materiał dowodowy potrzebny 
do prawidłowego wydania decyzji lub nie złożył wyjaśnień w zakresie 
przybliżonego zobowiązania podatkowego wykazanego we wniosku (wniosek  
z dnia 3 marca 2015 r. oraz z dnia 4 maja 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str.349-350, 354-356, 944-945) 

Organ podatkowy, rozpatrując wniosek z 4 maja 2015 r., wystąpił (18 maja  
2015 r.) m.in. do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przedłożenie 
dokumentów i informacji stanowiących podstawę wniosku. Pismem z 7 lipca 
2015 r., ze względu na brak odpowiedzi dyrektora urzędu kontroli skarbowej, 
organ podatkowy ponownie zwrócił się o jej udzielenie. W odpowiedzi  
z 18 sierpnia 2015 r. organ kontroli skarbowej przekazał materiał dowodowy 
wraz z kserokopiami faktur VAT. W wyniku jego analizy stwierdzono 
rozbieżności między kwotami wynikającymi z faktur a kwotą zobowiązania,  
o której zabezpieczenie wnioskował organ kontroli skarbowej. Z tego powodu 
ponownie zwrócono się pismem z 1 września 2015 r. o udzielenie odpowiedzi  
co do sposobu wyliczenia kwot podlegających zabezpieczeniu. W dniu  
2 września 2015 r. organ kontroli skarbowej przekazał zestawienie faktur bez 
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wyjaśnienia w jaki sposób wyliczono przybliżoną kwotę zobowiązania 
podatkowego. Z nadesłanego materiału wynikało, że kwota zakwestionowanych 
faktur wynosiła 6,0 mln zł, podcza gdy organ konroli skarbowej wnioskował  
o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego w wysokości 4,8 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str.622-650, 944-945) 

Zdaniem NIK, wnioski o dokonanie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych  
na majątku podatników powinny być weryfikowane niezwłocznie, gdyż czas ich 
rozpatrywania może mieć decydujące znaczenie dla faktycznego zajęcia składników 
majątkowych podmiotów dokonujących oszustw podatkowych z wykorzystaniem 
faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji. Aktywność organu 
podatkowego powinna być ukierunkowana na gromadzenie materiału dowodowego, 
który jest możliwy do pozyskania w określonych warunkach, mając na uwadze to, 
aby wydana decyzja była prawidłowa i nie została uchylona przez organ 
odwoławczy w przypadku złożenia odwołania.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

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 skutkowały wyegzekwowaniem 0,03% 
badanych zaległości (kwotę 175,1 tys. zł).    

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

Badaniem objęto prawidłowość postępowań prowadzonych przez Urząd wobec  
25 podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego faktury dokumentujące 
czynności fikcyjne, posiadających zaległości podatkowe w kwocie  
1.135.537,2 tys. zł, które stanowiły 57,4% zaległości ogółem5.  

Postępowania egzekucyjne prowadzono zgodnie z trybem określonym w ustawie  
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji6.  
We wszystkich badanych sprawach prawidłowo i niezwłocznie wystawiono tytuły 
wykonawcze. Na bieżąco wszczynano postępowania egzekucyjne i podejmowano 
kolejne czynności egzekucyjne. W ramach tych postępowań podejmowano wszelkie 
możliwe działania zmierzające do zastosowania środka egzekucyjnego. 
Zawiadamiano właściwe banki o zajęciu rachunku bankowego zobowiązanego lub  
w przypadku, gdy rachunek bankowy został wcześniej zabezpieczony, 
zawiadamiano o przekształceniu zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne. 
Zawiadamiano wierzycieli spółek o zajęciu wierzytelności, a w przypadku, gdy 
wierzytelność została wcześniej zabezpieczona, zawiadamiano o przekształceniu 
zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne. Urząd poszukując składników 
majątkowych dłużników wykorzystywał informacje zawarte w dostępnych rejestrach  
 

                                                      
5 Tj. kwoty 1.979.644,5 tys. zł będącej średnią arytmetyczną obliczoną dla zaległości w VAT, PIT, CIT 

według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r. 
6 Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm. 
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oraz bazach danych. Każdorazowo przydzielano tytuł wykonawczy poborcy 
skarbowemu, który sporządzał raport z ustaleń w terenie. 

(dowód: akta kontroli str.909-912) 

Spółki nie prowadziły działalności pod wskazanym adresem i nie pozostawiły 
majątku, do którego można było skierować egzekucję. Dłużnicy nie posiadali 
nieruchomości, środków transportu i inych ruchomości. Osoby reprezentujące Spółki 
to cudzoziemcy, z którymi w trakcie prowadzonych czynności egzekucyjnych nie 
było kontaktu. Poborcy skarbowi, w trakcie prowadzonych czynności w terenie, 
także nie ustalili numeru telefonu do osób reprezentujących Spółki, jak również 
adresu ich pobytu. Nie ustalono aktualnego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej.   

(dowód: akta kontroli str.351, 605) 

Czas trwania 37 postępowań egzekucyjnych wobec 24 dłużników nie przekraczał 
czterech miesięcy. W ciągu jednego miesiąca zakończono 27 postępowań, tj. 73,0% 
badanych postępowań egzekucyjnych, w ciągu dwóch miesięcy zakończono sześć 
postępowań, w ciągu trzech miesięcy zakończono dwa postępowania oraz dwa 
postępowania w ciągu czterech miesięcy. Jedno postępowanie egzekucyjne 
prowadzone w stosunku do dłużnika posiadającego zaległości w kwocie  
5.260,5 tys. zł za okres 04-06/2012 trwało ponad dziewięć miesięcy. Było to 
spowodowane koniecznością ustalenia przyczyn odmowy przekazania środków  
z zajętej wierzytelności. Dłużnik zajętej wierzytelności uznał zajęcie, ale przekazanie 
wierzytelności było niemożliwe, ponieważ środki zostały zabezpieczone przez 
prokuraturę. W postępowaniu egzekucyjnym organ egzekucyjny zajął także  
z rachunku bankowego dłużnika 41,4 tys. zł (środki zostały wcześniej zajęte  
w postępowaniu zabezpieczającym).  

(dowód: akta kontroli str.664, 666-678) 

W postępowaniach egzekucyjnych rzetelnie ustalano stan majątkowy 
zobowiązanych, a w przypadku posiadania danych o majątku lub wierzytelnościach 
dłużnika stosowano środek egzekucyjny. Wyegzekwowano 1.903,0 tys zł, tj. 0,2% 
kwoty dochodzonych zaległości objętej badaniem, w tym 1.658,0 tys. zł w związku  
z zajęciem środków na rachunku bankowym jednego dłużnika.    

Postępowania egzekucyjne prowadzone wobec 25 spółek zostały następnie 
umorzone, a sprawy przekazane do przeprowadzenia postępowania mającego na 
celu przeniesie odpowiedzialności na osoby trzecie.    

 (dowód: akta kontroli str. 121-125) 

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji organ podatkowy (wierzyciel) prowadził 
postępowania mające na celu ustalenie ewentualnych składników majątku, z których 
możliwe będzie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W zakresie 
zaległości 25 dłużników objętych badaniem czynności te były nieskuteczne.  

(dowód: akta kontroli str.663-664, 680,707-736) 

W przypadku zaległości jednej z 25 spółek organ podatkowy na podstawie art. 116 
ustawy Ordynacja podatkowa, orzekł:  
− decyzją z 3 czerwca 2013 r. o solidarnej odpowiedzialności byłego członka 

zarządu Spółki za zaległości podatkowe z tytułu podatku VAT za miesiące  
08-12/2009, 01-10/2010 w kwocie 82.297,2 tys. zł, 

− decyzją z 6 maja 2014 r. o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu Spółki 
za zaległości podatkowe z tytułu podatku VAT za 11-12/2010 r. w kwocie 
4.661,8 tys. zł.  
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Zaległości pozostałych 24 dłużników (1.048.578,3 tys. zł) nie zostały objęte 
postępowaniem w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie.  
W sprawach tych, do zakończenia kontroli NIK, ustalono potencjalne osoby trzecie.  

(dowód: akta kontroli str.443-447, 457-479) 

Naczelnik Urzędu wskazała m.in., że postępowania dotyczące orzekania 
odpowiedzialności osób trzecich są postępowaniami skomplikowanymi. Przed 
podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania konieczne jest zgromadzenie 
materiału niezbędnego do ocenienia wszelkich przesłanek wynikających  
z przepisów Ordynacji podatkowej warunkujących możliwość orzeczenia takiej 
odpowiedzialności, w tym należy ustalić członków zarządu i okresy pełnienia przez 
nich funkcji oraz ich adresy. Ponadto organ podatkowy ma obowiązek zebrać 
informacje i dokumentację wskazującą na to, czy w okresie pełnienia przez te osoby 
funkcji w zarządzie zachodziły przesłanki do postawienia spółki w stan upadłości. 
Skład zarządu podmiotów, u których ujawniono wprowadzanie do obrotu fikcyjnych 
faktur jest przeważnie jednoosobowy, a funkcję członka zarządu pełni osoba 
zagraniczna, która często okazuje się tzw. „słupem”. Doręczanie korespondencji 
obcokrajowcom jest utrudnione i niejednokrotnie dokonywane są reklamacje 
pocztowe. Wynika to między innymi z tego, że dane osobowe i adresowe znajdujące 
się w aktach Krajowego Rejestru Sądowego często są niekompletne, przyjmowane 
na podstawie oświadczeń. Adres zamieszkania nie potwierdza się po podjęciu próby 
wszczęcia postępowania i wysyłana korespondencja wraca niepodjęta. Miejsce 
zamieszkania członków zarządu spółek często znajduje się poza Unią Europejską 
(np. Białoruś, Ukraina, Indie, Rosja).  

(dowód: akta kontroli str.447-449,486-604)  

W jednej sprawie Urząd wystawił siedem tytułów wykonawczych na kwotę  
17.419,4 tys. zł, które w dniu 18 maja 2015 r. przekazał do egzekucji przez 
Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. W dniu  
26 maja 2015 r. Naczelnik Urzędu w Bielsku Białej poinformował, że nie przystąpi do 
egzekucji ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, gdyż podany przez 
wierzyciela adres na tytułach wykonawczych został wykreślony z Krajowego 
Rejestru Sądowego, czyli nie jest aktualny. Urząd, po otrzymaniu zwróconych 
tytułów wykonawczych, próbował ustalić majątek spółki, z którego możliwe byłoby 
przeprowadzenie egzekucji, a w dniu 17 listopada 2015 r. ponownie przekazał tytuły 
wykonawcze do Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. Organ 
egzekucyjny w Bielsku Białej prowadził wcześniej postępowanie egzekucyjne 
obejmujące zaległości spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych (w kwocie 
2,1 tys. zł), które umorzył na podstawie art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji7 w dniu 9 marca 2015 r. W trakcie 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono, że spółka nie prowadzi 
działaności gospodarczej pod wskazanym adresem. Adres siedziby został 
wykreślony z KRS. Zobowiązany nie posiada nieruchomości ani majątku 
ruchomego. Rachunek bankowy nie wykazuje obrotów, a spółka nie posiada 
wierzytelności.  

(dowód: akta kontroli str.350, 357-359, 404-442, 664-665, 683-684, 876-878,  
914, 963) 

W okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost zaległości podatkowych ogółem (VAT, 
PIT, CIT) o 347,9%, tj. z kwoty 732.259,0 tys. zł na koniec 2013 r. do  
1.926.793,0 tys. zł na koniec 2014 r. i do 3.279.881,6 tys. zł na dzień 30 czerwca 
2015 r.  
                                                      

7 Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.  
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Naczelnik Urzędu analizowała przyczyny wzrostu zaległości. 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.15-22, 25-46)  

Zaległości z tytułu zobowiązań określonych na podstawie art. 108 ustawy o podatku 
od towarów i usług na koniec 2013 r. wyniosły 192.839 tys. zł, na koniec 2014 r. – 
958.530 tys. zł oraz 1.105.357 tys. zł na koniec I półrocza 2015 r. Z kwot podatku 
określonego na podstawie art. 108 ustawy wyegzekwowano 8.775 tys. zł w 2014 r. 
oraz 1.810 tys. zł w I półroczu 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.23-24)  

Wskaźnik skuteczności egzekucji8 należności podatkowych ogółem wzrósł z 35,4% 
w 2013 r. do 62,9% w 2014 r. oraz z 29,1% w I półroczu 2014 r. do 47,7%  
w I półroczu 2015 r. Zwiększenie się wskaźnika osiągnięto przy: 
− mniejszej o 93,1 mln zł (tj. o 49,1%) kwocie zaległości podatkowych objętej 

tytułami wykonawczymi na koniec 2014 r. w porównaniu do stanu na koniec 
2013 r.9 oraz o 39,4 mln zł, tj. o 32,8%, na dzień 30 czerwca 2015 r.  
w porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.10, 

− wyegzekwowaniu w postępowaniu egzekucyjnym w 2014 r. 60.615,3 tys. zł,  
tj. o 9,5% mniej niż w całym 2013 r., a w I półroczu 2015 r. – 38.416,7 tys. zł  
(tj. więcej o 10,0% niż w I półroczu 2014 r.).   

Na zmniejszanie się kwoty zaległości objętej tytułami wykonawczymi w znacznym 
stopniu wpływ miały umorzenia postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec 
podmiotów dokonujących oszustw podatkowych z wykorzystaniem faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne, z powodu ich nieskuteczności.  

(dowód: akta kontroli str.49-51, 605-606)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Postępowania egzekucyjne objęte badaniem zostały umorzone ze względu  
na bezskutecznośc egzekucji, a sprawy przekazane do ewentualnego wszczęcia 
postępowań o odpowiedzialności osób trzecich. Do zakończenia kontroli NIK 
postępowanie zakończono w jednej z 25 badanych spraw, a w pozostałych ustalono 
osoby potencjalnie odpowiedzialne.     
W kontrolowanych sprawach nie korzystano z pomocy innych państw  
w dochodzeniu należności pieniężnych.  

Urząd prowadził systematyczną kontrolę terminowości zapłaty zobowiązań, bez 
opóźnień wystawiał tytuły wykonawcze, wszczynał postępowania egzekucyjne  
i podejmował kolejne czynności egzekucyjne. Postępowania egzekucyjne 
prowadzono prawidłowo. W większości badanych spraw podjęte działania były 
nieskuteczne. Nie ustalono majątku podmiotów wprowadzających do obrotu 
gospodarczego faktury dokumentujące czynności fikcyjne, z którego możliwa byłaby 

                                                      
8  Wskaźnik mierzony relacją kwoty wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym zaległości 

podatkowych do kwoty zaległości objętej tytułami wykonawczymi do załatwienia.  
9  Tytułami wykonawczymi na koniec 2014 r. objęto zaległości podatkowe na kwotę 96.423,1 tys. zł,  

a na koniec 2013 r. – 189.504,0 tys. zł.  
10  Tytułami wykonawczymi na dzień 30 czerwca 2015 r. objęto zaległości podatkowe na kwotę 

80.596,5 tys. zł, a na dzień 30 czerwca 2014 r. – 120.076,8 tys. zł.  
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egzekucja wymierzonych zobowiązań po kontrolach organów kontroli skarbowej i 
organów podatkowych.  

3. Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli 
P/13/042 „Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i 
usług” 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Naczelnika Urzędu w dniu 13 grudnia 
2013 r. Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o: 
− wyrejestrowywanie podatników z rejestru VAT-UE niezwłocznie po upływie 

półrocznego okresu nieskładania przez nich deklaracji podatkowych, 
− sporządzanie analizy grupowej podatników typowanych do kontroli podatkowej 

zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów,  
− przeprowadzenie kontroli w podmiotach CS i P w zakresie zasadności zwrotów 

VAT i poinformowanie NIK o ich wynikach,  
− poprawę ściągalności wymierzonych kwot w decyzjach w VAT.  

Urząd realizował wnioski pokontrolne.  
W urzędzie sporządzano co miesiąc raporty służące do identyfikowania podmiotów 
do wykreślenia z rejestru VAT-UE. Spośród pięciu podmiotów objętych badaniem 
wykreślonych z rejestu VAT-UE cztery podmioty wykreślono niezwłocznie  
po ustaleniu przesłanek uzasadniających ich wykreślenie. Jeden podatnik został 
wykreślony po 4 miesiącach od ustalenia przesłanek uzasadniających wykreślenie 
podmiotu z rejestru. Wniosek Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie jest nadal 
aktualny.   
Zgodnie z art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy 
podmiot nie złoży za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały deklaracji 
podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako 
podatnika VAT-UE i powiadamia go o powyższym.  

 (dowód: akta kontroli str.898-899) 

Przeprowadzono kontrole w podmiotach „CS” i „P” w zakresie zasadności zwrotów 
podatku od towarów i usług. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W piśmie  
z dnia 30 września 2015 r. Naczelnik Urzędu poinformowała NIK o ustaleniach 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str.895-896) 

W urzędzie w 2014 r., zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dwukrotnie 
wykonano analizy grupowe w celu wytypowania podmiotów o podwyższonym ryzyku 
wystąpienia nieprawidłowości. Wskazania poddano weryfikacji. Analizowano wyniki 
dotychczas przeprowadzonych czynności kontrolnych i sprawdzających postępowań 
prowadzonych przez inne organy oraz bieżące rozliczenia podatkowe. Sprawdzano 
czy podmiot działa w obszarze podwyższonego ryzyka. W oparciu o wyniki analiz 
grupowych i otrzymane informacje sygnalne, kontrolą objęto 107 podmiotów.       

(dowód: akta kontroli str.880-894)  

Ustalenia w zakresie ściągalności kwot wymierzonych w decyzjach pokontrolnych 
przedstawiono w punkcie III.2. wystąpienia.  

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

Spośród pięciu podmiotów objętych badaniem, jeden podmiot został z opóźnieniem 
wykreślony z rejestu VAT-UE, tj. po ponad 4 miesiącach od ustalenia przesłanek 
uzasadniających jego wykreślenie. Podmiot ten nie złożył deklaracji za  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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III i IV kwartał 2014 r. Analizę podmiotu przekazano do Działu Identyfikacji  
i Rejestracji Podatkowej w dniu 13 marca 2015 r., a podmiot został wykreślony  
z rejestru 16 lipca 2015 r., tj. po ponad 4 miesiącach po przeprowadzeniu analizy 
przesłanek uzasadniających wykreślenie podmiotu z rejestru.  
Naczelnik Urzędu wskazała, że opóźnienie spowodowane było m.in. odejściem  
z pracy pod koniec 2014 r. osoby dotychczas dokonującej wykresleń oraz 
koniecznością przeszkolenia i wdrożenia nowego pracownika. W połowie roku 
zreorganizowano podział pracy w Dziale Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz 
przeszkolono kolejnego pracownika odpowiedzialnego za wykreślanie podmiotów  
z rejestru podatników VAT i VAT-UE.    

(dowód: akta kontroli str.898, 900-908, 934-935)  

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 Kontroli11, wnosi o: 

1. kontynuowanie działań w celu przeniesienia odpowiedzialności za zaległości 
spółek na osoby trzecie,  

2. zwiększenie nadzoru nad wykreślaniem podmiotów z rejestru podatników VAT i 
VAT-UE. 

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      2       grudnia 2015 r.  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler Dyrektor 
Stanisław Jarosz Katarzyna Smagała 

Specjalista k.p. 

 

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

 

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

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

 Wnioski pokontrolne 
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