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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/012 – Pobór podatku od instytucji finansowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Bogusława Moszczyńska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/89/2017 z dnia 25 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Piotr Korczak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/87/2017 z dnia 25 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
zwany dalej Urzędem Skarbowym lub Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Przemysław Polkowski, od dnia 1 marca 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego, 
poprzednio, od 15 lipca 2016 r. pełniący obowiązki Naczelnika Urzędu.  

W okresie od 1 marca 2015 r. do 14 lipca 2016 r. obowiązki Naczelnika Urzędu pełniła 
Pani Agata Witkowska.  

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą Urząd Skarbowy skutecznie realizował zadania  
w zakresie poboru podatku od aktywów instytucji finansowych, wprowadzonego 
ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r.2  i obowiązującego od 1 lutego 2016 r. Osiągnięte 
z tego tytułu dochody3 w okresie do marca 2016 r. do września 2017 r. wyniosły 
3.442,0 mln zł, w tym 1.807,2 mln zł w pierwszym roku obowiązywania podatku  
od instytucji finansowych.  

W Urzędzie identyfikowane były ryzyka dla poboru podatku od niektórych instytucji 
finansowych, dotyczące możliwości unikania opodatkowania przez podmioty 
należące do grupy instytucji finansowych, prawidłowości ustalania podstawy 
opodatkowania, czy stosowanych zwolnień i ulg podatkowych. W żadnym  
z wymienionych wyżej obszarów nie stwierdzono wysokiego poziomu ryzyka  
w okresie objętym kontrolą. Przeprowadzone w Urzędzie dwie analizy (w grudniu 
2016 r. i w październiku 2017 r.) obejmowały wszystkich potencjalnych podatników 
podatku od niektórych instytucji finansowych. 
                                                      
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. 

2  Dz.U. z 2017 r. poz. 1410. 
3  Bez względu na to kiedy wpłynęły do Urzędu Skarbowego. 
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Od maja 2017 r. w Urzędzie obowiązywały zasady przeprowadzania czynności 
sprawdzających, które regulowały między innymi częstotliwość tych czynności  
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. Wcześniejsze procedury 
wewnętrzne w tym zakresie nie odnosiły się bezpośrednio do przedmiotowego 
podatku, co nie oznacza, że czynności sprawdzające nie były prowadzone.  
W badanym okresie wszczęto 29 czynności sprawdzających wobec podatników 
składających deklaracje podatkowe FIN-1 (20 w 2016 r. i 9 w 2017 r.) oraz  
247 czynności w stosunku do podmiotów nieskładających deklarcji, a które  
ze względu na zgłoszony profil działalności mogły należeć do instytucji finansowych  
i podlegać opodatkowaniu (spośród tych czynności 179 zostało wszczętych  
w trakcie kontroli NIK). Efektem czynności sprawdzających było między innymi 
zwiększenie w czterech przypadkach wpływów z tytułu podatku o 795,2 tys. zł,  
w związku z zaniżeniem przez podatników deklarowanych kwot podatku lub 
niezłożeniem deklaracji FIN-1.   

Przeprowadzono również jedną kontrolę podatkową (została zakończona w lipcu 
2017 r.). Jej wyniki potwierdziły prawidłowość kwoty podatku wykazanej przez 
podatnika w deklaracji FIN-1.  

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację zadań 
Urzędu związanych z poborem podatku od niektórych instytucji finansowych i ocenę 
kontrolowanej działalności. Polegały one na: 
− opóźnieniu w przeksięgowaniu nadpłaty w podatku CIT-8 na poczet zaległości  

w podatku od niektórych instytucji finansowych, co skutkowało zawyżeniem 
kwoty zaległości podatnika na karcie kontowej za sierpień i wrzesień 2017 r.  
i w konsekwencji w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych za wrzesień 2017 r. o 345,1 tys. zł; 

− wykazaniu błędnej podstawy prawnej w wezwaniach skierowanych do  
15 podatników w sprawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji FIN-1. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Osiągnięte dochody budżetowe z podatku od niektórych instytucji 
finansowych 

1.1. Strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego, zakres zadań komórek 
organizacyjnych oraz stałych uprawnień zastępców Naczelnika, kierowników 

komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska  
w określonych sprawach określał regulamin organizacyjny.  
Od 1 marca 2017 r. obowiązuje regulamin organizacyjny Urzędu nadany 
zarządzeniem Nr 58/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie  
z dnia 9 marca 2017 r. Poprzednio, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązywał 
regulamin organizacyjny Urzędu nadany zarządzeniem Nr 104/2015 r. Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie, ze zmianami. Ostatnia zmiana polegała  
w szczególności na utworzeniu Czwartego Działu Czynności Sprawdzających,  
do zadań którego należało między innymi prowadzenie czynności sprawdzających  
w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.  

(dowód: akta kontroli str.17-94) 

Zasady postępowania z deklaracjami podatkowymi określa instrukcja Nr 20/2017 
Naczelnika Urzędu Przetwarzanie danych zawartych w deklaracjach podatkowych 
wprowadzona 31 maja 2017 r. Poprzednia instrukcja Nr 14/1/2015 Naczelnika 
Urzędu z dnia 11 stycznia 2016 r., przestała obowiązywać z dniem 30 maja  
2017 r. W załącznikach do tych instrukcji określono zasady obiegu deklaracji 

Opis stanu 
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podatkowych, bez wyszczególnienia deklaracji na podatek od niektórych instytucji 
finansowych FIN-1, w zakresie którego obowiązywały ogólne zasady obsługi 
dokumentów zawarte w tych regulacjach.  

  (dowód: akta kontroli str. 95-144, 1297-1298)   

Poza tym w badanym okresie obowiązywały instrukcje regulujące zasady 
przeprowadzania czynności sprawdzających dotyczących deklaracji podatkowych4. 
Okreśłały one częstotliwość prowadzonych czynności, zasady odpowiedzialności 
pracowników wykonujących czynności sprawdzające oraz weryfikujące 
wykonywanie przez podatników i płatników obowiązków wynikających z przepisów.  
W instrukcji Nr 21/2017 z dnia 31 maja 2017 r. uregulowano częstotliwość czynności 
sprawdzających w odniesieniu do podatku od niektórych instytucji finansowych.  
Z przeglądu wybranych losowo zakresów czynności pracowników w komórkach 
organizacyjnych Urzędu obsługujących podatek od niektórych instytucji finansowych 
wynika, że odnoszą się one do czynności podejmowanych przy obsłudze wszystkich 
podatków bez wyszczególnienia zadań dotyczących konkretnego podatku,  
w szczególności podatku od niektórych instytucji finansowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 164-214, 309-344) 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Warszawie  
z dnia 3 marca 2017 r.5 Urząd Skarbowy dokonał w maju 2017 r. aktualizacji  
22 aktów prawa wewnętrznego, regulujących między innymi zasady rejestracji 
podatników, przetwarzania danych zawartych w deklaracjach podatkowych, 
przeprowadzania czynności sprawdzających. Z wyjątkiem Instrukcji Nr 21/2017 
dotyczącej zasad przeprowadzania czynności sprawdzających, pozostałe instrukcje 
nie odnosiły się do podatku od instytucji finansowych. NIK nie stwierdziła jednak, 
aby brak bezpośredniego odniesienia do omawianego podatku w aktach prawa 
wewnętrznego miał wpływ na prawidłowość wykonywania czynności związanych  
z obsługą tego podatku. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-267, 325-357, 379-400) 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że wykonując czynności sprawdzające oraz kontrolne 
kierowano się przede wszystkim wprost zapisami ustawowymi. W przypadku 
wątpliwości co do treści normy prawnej odnoszono się do interpretacji Ministra 
Finansów. W pozostałym zakresie stosowano zapisy wskazane w dokumentach 
wewnętrznych, tj. regulaminach, zakresach czynności i instrukcjach. Dokumenty 
wewnętrzne posiadają zapisy ogólne dotyczące wszelkich obsługiwanych  
w Urzędzie podatków i dokumentów. W przypadku konieczności uregulowania 
postępowania odrębnie dla któregoś z podatków tworzone są zapisy szczególne 
dotyczące wybranych podatków, np. VAT w kwestii dokonywania zwrotu nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym. W związku z brakiem konieczności odrębnego 
uregulowania w prawie wewnętrznym podatku od niektórych instytucji finansowych, 
w Urzędzie stosuje się zapisy ogólne w tej materii. Odstępstwem w tym zakresie jest 
zapis paragrafu 30a Instrukcji przeprowadzania czynności sprawdzających 
obowiązującej od 31 maja 2017 r., gdzie uregulowano częstotliwość czynności 
sprawdzających w zakresie podatku.  

(dowód: akta kontroli str. 189-214, 347-349, 350-378) 

                                                      
4  Do 30 maja 2017 r. obowiązywała instrukcja Naczelnika Urzędu Nr 11/1/2015 z dnia 18 grudnia 

2015 r. w sprawie przeprowadzania czynności sprawdzających, a od 31 maja 2017 r. instrukcja 
Naczelnika Urzędu Nr 21/2017 w tym zakresie.  

5  Zarządzenie Nr 41/2017 Dyrektora Administracji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 marca 
2017 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie regulaminu 
organizacyjnego  



 

5 

1.2. Izba Skarbowa – od 1 marca 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie 
– nie przekazywała wytycznych, ani instrukcji dotyczących poboru podatku od 
niektórych instytucji finansowych.  

Zgodnie z dyspozycjami jednostki nadrzędnej Urząd przekazywał wymagane 
informacje dotyczące w szczególności danych w systemie Poltax, a także skany 
deklaracji podatkowych i wyjaśnienia do złożonych przez podatników deklaracji 
korygujących.   

(dowód: akta kontroli str. 403-428, 431-432) 

Ustalono, że w związku z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków 
Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier z dnia 29 marca 2016 r.6 Dyrektor 
Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 1 kwietnia 2016 r.7 zwrócił się do Naczelnika 
Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o przekazanie skanów 
otrzymanych deklaracji FIN-1 oraz dla podatników, którzy złożyli deklaracje FIN-1 
przekazanie również skanów ich deklaracji CIT-8 za 2015 r. Jednocześnie, zgodnie 
z dyspozycją Ministerstwa Finansów, zobowiązał do traktowania jako priorytetowe 
zadanie uzupełnianie bazy Poltax w zakresie podatku od niektórych instytucji 
finansowych zarówno za pierwszy jak i za kolejne okresy sprawozdawcze. Naczelnik 
Urzędu w dniu 4 kwietnia 2016 r.8 przekazał drogą elektroniczną skany powyższych 
dokumentów.   

 (dowód: akta kontroli str. 426-428) 

W związku z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Sektorowych, 
Lokalnych oraz Podatku od Gier z dnia 26 sierpnia 2016 r.9 Naczelnik Urzędu w dniu 
29 sierpnia 2016 r. przekazał drogą elektroniczną skany wyjaśnień do złożonych 
deklaracji korygujących FIN-1 w zakresie podatku od niektórych instytucji 
finansowych.  

Na wniosek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Naczelnik Urzędu przekazał 
w dniu 23 maja 2017 r. informację o wykonanych w okresie od 2 stycznia do  
30 kwietnia 2017 r. dochodach z podatku od niektórych instytucji finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 416-426) 

1.3. W Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie za okres od lutego 
2016 r. do sierpnia 2017 r. rozliczało się10 z podatku 36 podmiotów (12 banków 
krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych,  
22 zakłady ubezpieczeń i reasekuracji11 oraz 2 instytucje pożyczkowe). W 2017 r. 
(do sierpnia) z podatku rozliczały się 33 podmioty (12 banków krajowych, 20 firm 
ubezpieczeniowych oraz jedna instytucja pożyczkowa). W badanym okresie 
zaprzestało składania deklaracji 8 podmiotów, a jeden podmiot rozpoczął. Powyższe 
spowodowane było zmianą wartości aktywów podlegających opodatkowaniu, 
wdrożeniem programu naprawczego oraz zmianą organu podatkowego właściwego  
do rozliczenia podatku ze względu na przeniesienie siedziby podmiotu. 

 (dowód: akta kontroli str. 431- 497, 542-553) 

                                                      
6  Znak RG1.0723.1.2016. 
7  Pismo Nr 1401-PDM-7.7001.3.2016.ER. 
8  Nr 1472-OB2 OB3.7000-213.16.MI 
9  Znak PS6.0723.4.2016 
10  Tj. w danym okresie złożyło co najmniej jedną deklarację FIN-1 i wpłaciło podatek.  
11  Krajowych zakładów ubezpieczeń i oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń 

i zagranicznych zakładów reasekuracji. 
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Naczelnik Urzędu monitorował wykonanie dochodów z podatku od niektórych 
instytucji finansowych na podstawie sprawozdań Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych.  
Dochody z podatku za okres od marca 2016 r. do września 2017 r. wyniosły łącznie 
3.442.031,6 tys. zł, z tego 1.807.232,1 tys. zł za 10 miesięcy 2016 r. (za okres od 
marca do grudnia) i 1.634.799,5 tys. zł  za dziewięć miesięcy 2017 r. (od stycznia do 
września). 
Średnie miesięczne dochody z podatku w 2017 r. (do września) wyniosły  
181.644,5 tys. zł i były o 0,5% wyższe od średnich miesięcznych dochodów 
zrealizowanych w okresie od marca do grudnia 2016 r. (180.723,2 tys. zł).  

W 2016 r. najwyższe dochody wykonane zostały w marcu (191.598,7 tys. zł)  
i w kwietniu zł (191.543,8 tys. zł), najniższe w maju (166.896,3 tys. zł) i w czerwcu 
(163.014,7 tys. zł). Przyczyną niższego wykonania dochodów w tym okresie było 
zadeklarowanie przez dwa banki od kwietnia 2016 r. zwolnienia, o którym mowa  
w art. 11 ustawy. Jednocześnie za miesiąc czerwiec 2016 r. pierwszą deklarację  
w Urzędzie złożył inny bank składający wcześniej deklaracje w Pierwszym 
Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.  

   (dowód: akta kontroli str. 654-709, 710-744, 1041, 1299-1310, 1389) 

Zaległości z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych na koniec 2016 r. 
wyniosły 15 zł i dotyczyły odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatku  
za październik 2016 r. przez oddział zakładu ubezpieczeń w likwidacji. Zaległość 
została uregulowana w dniu 9 stycznia 2017 r.  
Na koniec I półrocza 2017 r. zaległości wynosiły 354.144 zł, a na dzień 30 września 
2017 r. 354.183 zł. Zaległości te dotyczyły krajowego zakładu ubezpieczeń, który  
w dniu 24 marca 2017 r. złożył deklarację CIT-8 za 2016 r. z wykazaną nadpłatą w 
kwocie 354.144 zł oraz wniosek o zaliczenie powyższej nadpłaty na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych, m.in. z tytułu podatku od niektórych instytucji 
finansowych. Wymieniona wyżej deklaracja została w dniu 11 maja 2017 roku 
skorygowana w związku ze złożeniem na niewłaściwym formularzu.  
Zgodnie z art. 77 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa12 termin zwotu nadpłaty z podatku CIT przypadał na dzień 11 sierpnia 
2017 r. W wyjaśnieniach z dnia 24 października 2017 r. Naczelnik Urzędu podał,  
że rejestr z korektą w/w deklaracji wpłynął do Drugiego Działu Rachunkowości  
w dniu 3 sierpnia 2017 r. Data przekazania rejestru z adnotacją „do realizacji”, 
została potwierdzona w raporcie podpisanym przez Kierownika Trzeciego Działu 
Czynności Analitycznych i Sprawdzających.   
Z ustaleń kontroli wynika, że nadpłata wykazana przez podatnika w deklaracji CIT-8 
za 2016 r. została zaliczona na poczet zaległości w podatku od niektórych instytucji 
finansowych FIN-1 za kwiecień 2017 r. - dopiero 12 października 2017 r.,  
tj. po upływie dwóch miesięcy od ustawowego terminu, o którym mowa w art. 77  
ww. ustawy. Powyższe skutkowało zawyżeniem zaległości w podatku od instytucji 
finansowych na karcie kontowej podatnika w okresie sierpień-wrzesień 2017 r.  
o kwotę 345.144 zł i w konsekwencji zawyżenie o tę kwotę zaległości  
w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za wrzesień 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 145-163, 773-777, 958-975, 1729-1764) 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił13, że dyspozycja podatnika dotycząca zaliczenia nadpłaty 
z deklaracji CIT 8/2016 r. w wysokości 354.144 zł była nieprecyzyjna, gdyż w piśmie 

                                                      
12  Dz.U. z 2017 r. poz. 201. 
13  Nr 1472-SER-2.0321.148159.2017 z dnia 24 października 2017 r., Nr 1472-SER-

2.0321.152392.2017 z dnia 2 listopada 2017 r. 



 

7 

zostały ujęte podatki, które płacone są zaliczkowo, tj. podatek dochodowy od osób 
prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek 
dochodowy od osób fizycznych. Z uwagi na to, iż do dnia 12 października 2017 r. 
podmiot nie wystąpił z pismem o zaliczenie nadpłaty na powyższe podatki Urząd 
zaliczył powyższą nadpłatę na poczet zaległości za kwiecień 2017 r. w podatku od 
niektórych instytucji finansowych.  
Zdaniem NIK, przytoczona wyżej argumentacja nie znajduje uzasadnienia w świetle 
obowiązujących w Urzędzie zasad monitorowania zobowiązań podatkowych oraz 
zarządzania zaległościami14. Zgodnie z tymi regulacjami, pracownik rachunkowości 
miał możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tym zakresie po bezpośrednim 
skontaktowaniu się z podatnikiem (telefonicznie, e-mailem lub na pisemne 
wezwanie). Zobowiązany był też do systematycznej analizy kart kontowych 
podatników, a w przypadku stwierdzenia nadpłaty powinien dokonać 
przeksięgowania na kartę kontową, na której widnieje zaległość oraz wydać 
postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet tej zaległości po wyjaśnieniu 
wszelkich wątpliwości.  

 (dowód: akta kontroli str. 750-753,1390 ) 

W złożonych 14 listopada 2017 r. wyjaśnieniach Naczelnik Urzędu podał,  
że przyczyną opóźnienia w rozliczeniu nadpłaty na poczet zaległości w podatku od 
niektórych instytucji finansowych było duże obciążenie pracą i zmiany kadrowe  
w komórkach rachunkowości wprowadzone w związku z konsolidacją administracji 
podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej od 1 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1768-1770) 

1.4. Analiza danych zawartych w deklaracjach FIN-1 na podatek od niektórych 
instytucji finansowych wykazała, że od początku obowiązywania przedmiotowego 
podatku wielkości te kształtowały się na porównywalnym poziomie. Podstawa 
opodatkowania za 11 miesięcy 2016 r. (za okres od lutego do grudnia) wynosiła 
495.502,2 mln zł15, a za 8 miesięcy 2017 r. (od stycznia do sierpnia) – 
494.270,3 mln zł. Najwyższa była w lutym 2016 r. (516.132,9 mln zł), a najniższa  
w kwietniu 2016 r. (460.103,3 mln zl). Porównanie danych w poszczególnych 
grupach podatników wskazuje na wzrost udziału  banków i instytucji kredytowych  
z 90,6% do 92%, przy jednoczesnym spadku udziału firm ubezpieczeniowych  
z 9,4% do 8%.  
Podatnicy nie dokonywali zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości 
aktywów nabytych od Narodowego Banku Polskiego, a stanowiących 
zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego na podstawie art. 42 ust. 1  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.  

(dowód: akta kontroli str. 781-933) 

Z ustaleń kontroli wynika, że  do dnia  31 października 2017 r. 21 podatników złożyło 
łącznie 118 korekt deklaracji FIN-1, z czego 24 korekty nie wpłynęły na kwotę 
podatku do zapłaty, 16 korekt  spowodowało zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty 
o 24.558,8 tys. zł, a 78 korekt spowodowało zwiększenie kwoty podatku do zapłaty  
o kwotę 18 100,0 tys. zł. Należy zaznaczyć, że na ww. kwoty największy wpływ 
miały korekty dwóch banków powodujące zmniejszenie kwoty do zapłaty  

                                                      
14  Obowiązki związane z monitorowaniem zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności 

budżetowych regulowała do dnia 28 maja 2017 r. instrukcja Nr 11/1/2016 Naczelnika Urzędu–  
a od 29 maja 2017 r. – instrukcja Nr 16/2017 Naczelnika Urzędu – w sprawie monitorowania  
i zarządzania zaległościami podatkowymi.  

15  Kwota za 2016 r. nie uwzględnia korekt deklaracji pierwotnie złożonych przez podatnika  
w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. 
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o 24.259,7 tys. zł i jednoczesne zwiększenie o 14.478,9 tys. zł. Jak podano  
w wyjaśnieniach do złożonych korekt, przyczyną większości z nich było zaniżenienie 
wysokości aktywów w deklaracji pierwotnej (32 przypadki), indywidulana 
interpretacja Ministra Finansów (10 przypadków)16 oraz błędny numer NIP, błędy 
rachunkowe lub błędny okres rozliczeniowy  (23 przypadki). Poza tym w dwóch 
przypadkach podatnicy wskazali  na pismo Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. 
skierowane do Prezesa Związku Banków Polskich17, dotyczące wątpliwości 
interpretacyjnych związanych z przepisami zawartymi w ustawie o podatku od 
niektórych instytucji finansowych. 

  (dowód: akta kontroli str. 548-649, 934-957)  

Według deklaracji FIN-1 kwota posiadanych przez podatników aktywów w postaci 
skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych systematycznie wzrastała  
w kontrolowanym okresie. Średnia  miesięczna wartość posiadanych przez banki 
skarbowych papierów wartościowych wynosiła w 2017 r. (do sierpnia) 103.200,2 mln 
zł i była wyższa o 15% niż średnia z 2016 r. (od lutego do grudnia) wynosząca 
89.688,4 mln zł. Analiza deklaracji miesięcznych poszczególnych podatników 
wskazuje, że spośród banków, które złożyły wszystkie deklaracje w kontrolowanym 
okresie wzrost kwot deklarowanych aktywów w postaci skarbowych papierów 
wartościowych wykazały wszystkie podmioty, przy czym średni wzrost wyniósł 40%  

(dowód: akta kontroli str. 781-933, 869-895) 

Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, że wysokość posiadanych przez 
podatników papierów wartościowych była badana w toku czynności sprawdzających 
i kontroli podatkowej pod kątem prawidłowości obniżania podstawy opodatkowania, 
zgodnie z art. 5 ust 9 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. 
Jednocześnie nie były badane przez Urząd zmiany wysokości posiadanych przez 
podatnika papierów wartościowych w okresie poprzedzającym i następującym po 
dniu, na który obniża się podstawę opodatkowania, ponieważ przepisy ustawy nie 
wprowadziły ograniczeń ani wyłączeń w tym zakresie. Zgodnie z wolą ustawodawcy 
nabycie przez banki obligacji skarbowych miało prowadzić do zmniejszenia kwoty 
należnego podatku. Ponadto jednostki nadrzędne nie kierowały do Urzędu żadnych 
wskazówek lub zaleceń dotyczących badania wartości zakupionych przez 
podatników skarbowych papierów wartościowych. 

(dowód: akta kontroli str. 780) 

W wyniku opóźnień w przeksięgowaniu nadpłaty na poczet zaległości w podatku od 
niektórych instytucji finansowych zawyżono kwotę zaległości podatnika na karcie 
kontowej za sierpień i wrzesień 2017 r. i w konsekwencji w sprawozdaniu Rb-27  
z wykonania planu dochodów budżetowych za wrzesień 2017 r. o 345,1 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Urząd Skarbowy skutecznie realizował 
zadania w zakresie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 
wywiązywał się z obowiązku informowania jednostki nadrzędnej w sprawach 
związanych z poborem podatku. W ocenie NIK, brak bezpośredniego odniesienia do 
omawianego podatku w aktach prawa wewnętrznego nie miał wpływu na 
prawidłowość wykonywania czynności związanych z obsługą podatku. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegajaca na opóźnieniu w przeksięgowaniu nadpłaty na poczet 
zaległości w podatku od niektórych instytucji finansowych nie wpłynęła na ocenę 
ogólną. Wskazuje natomiast na konieczność zwiększenia kontroli i nadzoru  
w obszarze zarządzania zaległościami i monitorowania zobowiązań podatkowych.  
                                                      
16  Interpretacja indywidualna Ministra Finansów sygn. Nr 1462-IPPB 3.4510.921.2016.MS. 
17  Znak PS6.8201.4.2016 z dnia 31 maja 2016 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

9 

2. Analizy i ustalenia, czy konstrukcja podatku umożliwia jego obejście  

2.1. Urząd nie występował do Izby Skarbowej – od 1 marca 2017 r. Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie – o wyjaśnienie wątpliwości prawnych 
związanych z podatkiem lub procedurą obsługi i weryfikacji złożonych deklaracji 
FIN-1.  

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 
2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, Izba Skarbowa w Warszawie 
przesłała do Urzędu interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 9 marca 2016 r.18 
w sprawie stosowania przepisów ustawy przez organy podatkowe i organy kontroli 
skarbowej.    

(dowód: akta kontroli str. 410-415) 

Do szczegółowego badania kontrolerzy NIK wytypowali 15 spośród 252 
potencjalnych podatników podatku, którzy nie złożyli deklaracji FIN-1, a znajdują się 
w grupie instytucji finansowych. Próba obejmowała wszystkie 4 banki krajowe, jeden 
z 5 oddziałów banków zagranicznych, jedyny bank spółdzielczy, 4 z 22 zakładów 
ubezpieczeń i reasekuracji, oraz 5 z 220 instytucji pożyczkowych. Dobór próby  
w zakresie oddziałów banków zagranicznych, ubezpieczycieli oraz instytucji 
pożyczkowych został dokonany w sposób losowy.  Działania wobec  
15 ww. wybranych podmiotów nieskładających deklaracji, zostały podjęte przez 
Urząd w dniu 3 października 2017 r.  
Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, że jako potencjalnych podatników 
typowano podmioty wyszukiwane według ujawnionego w Krajowym Rejestrze 
Sądowym profilu działalności gospodarczej, określonego na podstawie polskiej 
klasyfikacji działalności (PKD). Pomocniczo korzystano również ze źródeł 
powszechnie dostępnych tj. INTERNETU poszukując podmiotów, które oferują 
pożyczki konsumenckie. Podczas typowania podmiotów w grudniu 2016 r. 
pomocniczo analizowano również obroty i przychody podatników. Do typowania 
podmiotów w październiku 2017 r. nie wykorzystano sprawozdań finansowych, 
ponieważ nie zawierają danych o wysokości aktywów za 2017 r. Celem bieżącej 
analizy i czynności sprawdzających prowadzonych obecnie jest ustalenie nie tylko 
podmiotów, które nie złożyły deklaracji FIN-1 za 2016 r., ale również za rok 2017. 
Informacje takie zawierające bieżącą wysokość aktywów podmiotu, są w posiadaniu 
podatnika. Przyjęta przez Urząd metoda weryfikacji listy potencjalnych podatników  
w trybie pozyskania wyjaśnień bezpośrednio od podmiotów została uznana za 
najbardziej efektywną. 

(dowód: akta kontroli str. 499-514, 1708-1710 ) 

W toku kontroli ustalono, na podstawie analizy sprawozdań finansowych, że żaden  
z wytypowanych do badania banków w latach 2014-2016 nie przekroczył kwoty,  
o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy, powodującej powstanie obowiązku złożenia 
deklaracji i wpłacenia podatku. W przypadku zakładów ubezpieczeń i reasekuracji  
w związku z wykazaniem w sprawozdaniach podmiotów powiązanych ze sobą, na 
wezwanie Urzędu składane były wyjaśnienia z dokumentacją potwierdzającą, że 
podmioty te nie przekraczały progu określonego w art. 5 ust 2 ustawy. Z danych 
wynikających ze sprawozdań finansowych złożonych przez instytucje pożyczkowe 
wynika, ze żadna z nich nie przekroczyła w latach 2014-2016 kwoty, o której mowa 
w art. 5 pkt. 3 ustawy.   

(dowod: akta kontroli str. 1708-1710) 

                                                      
18  Znak PK1.8201.1.2016.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

2.2  Izba Skarbowa – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – nie przekazywała 
do Urzędu Skarbowego wytycznych/wskazówek dotyczących prowadzenia analizy 
ryzyka w  obszarze poboru podatku od instytucji finansowych.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 170/2015  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej, 
dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem odbywało się poprzez sporządzenie 
rejestru ryzyk, który dotyczy wyłącznie obszarów związanych z realizacją zadań 
mających wpływ na osiągnięcie celów określonych w planie Izby.  
W procesie monitorowania osiągania celów i zadań w planie Izby Skarbowej na 
2016 r. uczestniczyli pracownicy Urzędu Skarbowego, którzy dokonywali 
identyfikacji i oceny ryzyk w bieżącej działalności własnych komórek 
organizacyjnych. W przesłanym 31 maja 2017 r. do Izby Administracji Skarbowej 
rejestrze ryzyk Urząd Skarbowy zidentyfikował i ocenił jako wysokie - ryzyko  
w obszarze działania Szóstego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających, 
utworzonego w miejsce samodzielnego Referatu Analiz i Planowania w marcu  
2017 r.19 Do zakresu działania tego Działu należy między innymi zarządzanie 
ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć 
wpływ na prawidłowość wypełniania  obowiązków podatkowych, prowadzenie 
rejestru ryzyka w tym zakresie, typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, 
kontroli i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli.  

Zidentyfikowane ryzyko w obszarze działania Szóstego Działu Czynności 
Analitycznych i Sprawdzających dotyczyło dużego obciążenia zadaniami 
skutkującymi brakiem identyfikacji istotnych zagrożeń w obszarze działalności 
podmiotów, w szczególności nieefektywna analiza informacji i planowanie kontroli. 
W odpowiedzi na ryzyko określono mechanizmy kontrolne wskazując na istotną rolę 
kontroli funkcjonalnej oraz powołanego w dniu 20 marca 2017 r. Zespołu  
ds. typowania podmiotów do kontroli20, prowadzenie szkoleń wewnętrznych  
i zewnętrznych. W celu ograniczenia możliwości zmaterializowania się ryzyka 
Naczelnik Urzędu w dniu 22 czerwca 2017 r. wystąpił do Izby Administracji 
Skarbowej o zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla pracowników Urzędu,  
w szczególności komórek czynności analitycznych. W przeprowadzonych w lipcu  
i sierpniu 2017 r. szkoleniach obejmujących m.in. analizę sprawozdań finansowych 
pod kątem wykrywania oszustw w VAT i CIT  uczestniczyło 100 osób.  

 (dowód: akta kontroli str. 976-996, 1382-1388) 

2.3. Rejestr ryzyk przekazany do Izby Administracji Skarbowej wskazywał na 
zagrożenia w procesie poboru podatków i należności niepodatkowych pobieranych 
przez Urząd Skarbowy bez odniesienia się do czynności wykonywanych przy 
obsłudze  konkretnego podatku, w szczególności podatku  od instytucji finansowych.  

Zgodnie z zasadami prowadzenia analizy ryzyka, typowania podmiotów do kontroli  
i czynności sprawdzających określonymi w Zarządzeniu Nr 126/2016 Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2016 r.21, analiza ryzyka podmiotu 
prowadzona jest przez pracowników komórki analiz i planowania poprzez opisanie 

                                                      
19  Zarządzeniem Nr 58/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 9 marca 

2017 r. w sprawie nadania Drugiemu Mazowieckiemu Urzędowi Skarbowemu w Warszawie 
regulaminu organizacyjnego.  

20  Zespół ds. typowania podmiotów do kontroli został powołany na podstawie Komunikatu Nr 2/2017 
Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20 marca  
2017 r. 

21  Wcześniej obowiązywała instrukcja prowadzenia analizy ryzyka, typowania podmiotów do kontroli 
i czynności sprawdzających oraz postępowania z informacjami sygnalnymi, wprowadzona 
zarzadzeniem Nr 172/2015 Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 30 września 2015 r. 



 

11 

uzyskanych wyników i wniosków końcowych na podstawie zgromadzonych 
informacji. Analiza prowadzona jest w szczególności przy wykorzystaniu danych  
z dostępnych w Urzędzie systemów informatycznych i aplikacji wspomagających.  

W Urzędzie, ryzyka związane z poborem podatku od niektórych instytucji 
finansowych, były przedmiotem analizy dokonywanej początkowo w Drugim Dziale 
Postępowań Podatkowych i Samodzielnym Referacie Analiz i Planowania, od lipca 
2016 r. - w Czwartym Dziale Czynności Sprawdzających, a od marca 2017 r. -  
w Szóstym Dziale Czynności Sprawdzających.   

(dowód: akta kontroli str. 999-1000, 1312-1350) 

W toku kontroli ustalono, że przedmiotem prowadzonych w badanym okresie analiz 
w obszarze podatku od instytucji finansowych było w szczególności: 
− typowanie podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji FIN-1, w celu 

zidentyfikowania ryzyka unikania opodatkowania przez podmioty należące do 
grupy instytucji finansowych;  

− prawidłowość ustalania podstawy opodatkowania, tj. wysokości aktywów 
objętych i nieobjętych podatkiem, w celu oceny możliwości zaniżenia podstawy 
opodatkowania; 

− prawidłowość stosowania zwolnień i ulg podatkowych – w celu ustalenia 
możliwości nieprawidłowego zastosowania zwolnienia i zaniżenia lub 
niewykazania zobowiązania podatkowego. 

Z przedłożonej dokumentacji potwierdzającej prowadzenie analizy ryzyka  
w Urzędzie Skarbowym wynika, że w grudniu 2016 r. sporządzono karty analizy 
ryzyka dot.  siedmiu podmiotów z grupy instytucji finansowych, skutkiem czego było: 
− wszczęcie w grudniu 2016 r postępowań sprawdzających wobec dwóch firm 

ubezpieczeniowych, które nie złożyły deklaracji FIN-1; czynności sprawdzające 
zostały zakończone w lutym 2017 r. bez stwierdzenia nieprawidłowości 
(podstawa opodatkowania nie przekroczyła kwoty 2 mld zł); 

− wszczęcie w dniach 3 i 19 października 2017 r. postępowań sprawdzających 
wobec dwóch podmiotów działających w branży ubezpieczeniowej, w związku 
ze znacznym obniżeniem wpłat podatku jednego z nich oraz wycofaniem się 
drugiego z rynku ubezpieczeń ze względu na osiąganie strat; czynności 
sprawdzające wobec tych podmiotów zostały wszczęte po upływie 10 miesięcy 
od sporządzenia karty analizy ryzyka i nie zostały  zakończone w czasie kontroli 
NIK;  

− okresowe monitorowanie wpłat podatku dokonywanych przez podmiot z branży 
ubezpieczeniowej, poprzez bieżący podgląd informacji na karcie kontowej 
podatnika dotyczących terminów i  wysokości dokonywanych wpłat w systemie 
informatycznym; w październiku 2016 r. podmiot złożył korekty deklaracji FIN-1 
za okres od lutego do września 2016 r. i dokonał wpłaty z odsetkami zaległej 
kwoty podatku;  

− odstąpienie od podejmowania dalszych czynności wobec podmiotu 
wytypowanego na podstawie analizy profilu działalności podmiotów w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, który jak ustalono, nie należał do grupy instytucji 
finansowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1001-1002, 1028-1040, 1085-1296, 1351) 

Z ustaleń kontroli w zakresie prowadzenia analizy ryzyka w obszarze podatku od 
instytucji finansowych w 2017 r. wynika, że Szósty Dział Czynności Analitycznych  
i Sprawdzających prowadził analizy ryzyka wobec 120 podmiotów, w tym  
10 znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. 
Analizy zostały udokumentowane w notatkach sporządzonych 21 września 2017 r.  
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i 18 października 2017 r. zawierających propozycję podjęcia czynności 
sprawdzających łącznie wobec 86 podmiotów. Źródłem danych o potencjalnych 
podatnikach podatku od niektórych instytucji finansowych były m.in. raporty  
z klasyfikacją PKD 6492Z – pozostałe formy udzielania kredytów oraz raporty  
z InfoCredit o sprawozdaniach finansowych podmiotów. Zidentyfikowane w toku 
prowadzonych działań ryzyka związane były przede wszystkim z zaniżaniem 
podstawy opodatkowania, nieskładaniem deklaracji FIN-1 lub nieskładaniem 
sprawozdań finansowych. W żadnym ze zidentyfikowanych ryzyk w toku podjętych 
działań nie stwierdzono wysokiego poziomu ryzyka.  

Ponadto, zgodnie z § 30a instrukcji nr 21/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczącej 
przeprowadzania czynności sprawdzających, Czwarty Dział Czynności 
Analitycznych i Sprawdzających zlecił przeprowadzenie czynności sprawdzających 
wobec sześciu podmiotów wyłonionych w II i III kwartale 2017 r. (trzy w kwartale),  
ze względu na spadek kwot deklarowanego podatku, związany m.in. z wykazaniem 
kwot zmniejszających podstawę opodatkowania.  
Na podstawie wyników prowadzonych analiz i czynności sprawdzających Urząd 
zaplanował podjęcie kolejnych działań analitycznych i weryfikacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 1452-1599, 1360-1381) 

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

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Naczelnik Urzędu rzetelnie wywiązywał się  
z obowiązków w zakresie prowadzenia analiz dotyczących sposobów unikania 
opodatkowania i ustalenia ryzyk związanych z poborem podatku od niektórych 
instytucji finansowych. Wyniki prowadzonych przez Urząd analiz zostały 
wykorzystane przy typowaniu podmiotów do czynności sprawdzających.  

3. Czynności sprawdzające i kontrolne w celu ustalenia ewentualnych 
nieprawidłowości, w tym wykrywane sposoby unikania opodatkowania oraz 
podejmowane czynności w celu odzyskania należnych kwot 

W badanym okresie Urząd przeprowadził jedną kontrolę podatkową związaną  
z poborem podatku w stosunku do banku krajowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Kontrola została wszczęta  
w trybie art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej i obejmowała prawidłowość 
deklarowanego podatku za marzec 2017 r. Sprawdzono poprawność podstawy 
opodatkowania i zasadność kwot obniżających podstawę opodatkowania, tj. wartość 
funduszy własnych oraz wartość nabytych przez bank aktywów w postaci 
skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 4 i 9 ustawy. 
Wyniki kontroli zakończonej w lipcu 2017 r. potwierdziły prawidłowość wykazanej  
w deklaracji FIN-1 kwoty podatku od instytucji finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 268-308, 1391-1451, 1728, 1773) 

Urząd w okresie objętym kontrolą prowadził czynności sprawdzające zarówno 
wobec podatników, którzy składali deklaracje FIN-1, jak też potencjalnych 
podatników wytypowanych w toku prowadzonych analiz, na podstawie danych 
będących w posiadaniu Urzędu22. Oprócz analiz dotyczących poszczególnych 
podmiotów w Urzędzie przeprowadzono dwie analizy (w grudniu 2016 r.  

                                                      
22  Od lipca 2016 r. prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie deklaracji FIN-1 należało do 

obowiązków Czwartego Działu Czynności Sprawdzających (SKA 4), zgodnie z Komunikatem  
Nr 11/2016 Naczelnika Urzędu z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia podziału zadań  
w Działach Czynności Sprawdzających.  
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i w październiku 2017 r.) wszystkich potencjalnych podatników podatku  
z wykorzystaniem wskazanego przedmiotu prowadzonej działalności. 

Zgodnie z § 5  w/w instrukcji nr 21/2017 r z dnia 31 maja 2017 r.23 czynności wobec 
podatników prowadzone są zarówno w postaci wewnętrznych analiz i weryfikacji 
złożonych przez podatnika dokumentów, jak i w ramach czynności z udziałem 
podatnika.      

(dowód: akta kontroli str. 189-214, 431-432) 

Z ustaleń kontroli wynika, że w  badanym okresie w Urzędzie wszczęto 29 czynności 
sprawdzających wobec podatników, którzy składali deklaracje podatkowe FIN-1 
 (20 w 2016 r. i 9 w 2017 r., wszystkie z udziałem podatnika) oraz 247 czynności  
w stosunku do potencjalnych podatników nieskładających deklaracji (201 z udziałem 
podatnika i 46 bez udziału podatnika), wytypowanych na podstawie 
zadeklarowanego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD.  

Spośród 230 czynności sprawdzających z udziałem podatnika w badanym okresie – 
179 zostało wszczętych w trakcie kontroli NIK, w dniu 3 października 2017 r. 

W toku czynności dokonywano porównania zadeklarowanych przez podatnika kwot 
podatku z przesłanymi dokumentami źródłowymi, w szczególności zestawieniem 
obrotów i sald, danymi o wartości aktywów zmniejszających podstawę 
opodatkowania, w tym funduszy własnych oraz skarbowych papierów 
wartościowych.  

(dowód:  akta kontroli str. 1352-1359, 1452-1461, 1711-1726) 

Prowadzone w zakresie podatku czynności sprawdzające w kontrolowanym okresie 
obejmowały wyżej wymienione typy czynności. W zakresie podatników składających 
deklaracje wszystkie przeprowadzone czynności były prowadzone z udziałem 
podatnika. W zakresie weryfikacji powodów niezłożenia deklaracji wstępna 
weryfikacja realizowana była bez udziału podatnika i polegała na weryfikacji listy 
podmiotów deklarujących przedmiot działalności, o którym mowa w art. 4 ustawy,  
z innymi danymi będącymi w posiadaniu Urzędu, co miało na celu wyeliminowanie 
podmiotów, które np. zmieniły właściwość miejscową lub zostały przejęte przez inny 
podmiot. 

Do dnia 20 października 2017 r. zakończonych zostało łącznie 93 czynności 
sprawdzających, w tym 47 z udziałem podatnika. Zakończenie czynności 
sprawdzających zostało potwierdzone w formie adnotacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 
instrukcji Nr 21/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzania czynności 
sprawdzających.  
W wyniku podjętych czynności zidentyfikowano nieprawidłowości w siedmiu 
przypadkach, które polegały na: 
− wskazaniu w deklaracjach FIN-1 błędnego okresu rozliczeniowego lub numeru 

NIP; 
− zaniżeniu wartości aktywów o rezerwę na podatek odroczony; 
− wykorzystaniu do obliczenia aktywów - miesięcznych zestawień dla celów 

sprawozdawczych, zamiast zestawienia obrotów i sald; 
− pomniejszeniu podstawy opodatkowania o kwotę rezerw na podatek 

dochodowy; 
− niezłożeniu deklaracji FIN-1.   

Wyniki czterech czynności sprawdzających przeprowadzonych w okresie luty  
2016 r.-wrzesień 2017 r. wykazały, że podatnicy zaniżyli kwotę podatku od 

                                                      
23  Poprzednio obowiązująca instrukcja dot. czynności sprawdzających nr 11/1/2015 z dnia  

18 grudnia 2015 r. zawiera identyczne uregulowania. 
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niektórych instytucji finansowych o 795,2 tys. zł. Podatnicy złożyli deklaracje 
korygujące i dokonali wpłat zaległych kwot podatku na rachunek Urzędu 
Skarbowego wraz z ustawowymi odsetkami. 

(dowód: akta kontroli str. 515-541, 1042-1084, 1604-1629) 

Do szczegółowego badania kontrolerzy NIK wytypowali 20 czynności 
sprawdzających prowadzonych z udziałem podatnika, spośród 276 wszczętych  
w badanym okresie. Wyboru próby dokonano w sposób celowy biorąc pod uwagę 
rodzaj prowadzonej działalności, kwotę aktywów wykazaną w deklaracjach FIN-1 
oraz uzyskane wyniki wskazujące na występowanie nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 1452-1599) 

W toku analizy stwierdzono, że w 16 wezwaniach skierowanych do 15 podatników  
w sprawie złożenia wyjaśnień lub uzupełniania deklaracji, podano błędną podstawę 
prawną, tj. art. 274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zamiast art. 272 pkt 3 oraz 
art. 155 §1 tej ustawy. Błąd ten został ujawniony przez podatnika w odpowiedzi na 
wezwanie skierowane przez Urząd w październiku 2016 r. w związku  
z czynnościami sprawdzającymi związanymi z weryfikacją złożonej deklaracji FIN-1. 
Nie stwierdzono zastosowania błędnej podstawy prawnej w wezwaniach wysyłanych 
do podatników po ujawnieniu błędu.   

(dowód: akta kontroli str. 1630-1654) 

W 2016 r. pięciu podatników zadeklarowało zwolnienie z podatku, o którym mowa  
w art. 11 ustawy. Czynności sprawdzające przeprowadzono wobec dwóch 
podatników w 2016 r. i wobec dwóch w 2017 r. W jednym przypadku weryfikacja 
prawidłowości zwolnienia podatnika związana była z korektą dwóch deklaracji,  
w wyniku której podatnik występował o stwierdzenie nadpłaty w kwocie  
9.780,8 tys. zł. W toku podjętych czynności sprawdzających nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Wobec jednego podatnika czynności sprawdzające w zakresie 
zwolnienia zaplanowano na IV kw. 2017 roku. 

    (dowód: akta kontroli str. 498, 1655-1704) 

W wezwaniach skierowanych do podatników w związku z prowadzonymi 
czynnościami sprawdzającymi w okresie od czerwca do paździenika 2016 r., Urząd 
wskazał błędną podstawę prawną, wynikającą z przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa, co zostało wyeliminowane po ujawnieniu błędu przez jednego  
z podatników.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo 
wykonywał zadania związane z prowadzeniem czynności sprawdzających  
i kontrolnych w celu ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w realizacji wpływów 
z podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych. Prowadzone czynności  
w badanym okresie skutkowały zwiększeniem deklarowanej kwoty podatku do 
zapłaty. Stwierdzone nieprawidłowości nie wystąpiły po ujawnieniu błędu i nie 
wpłynęły na ocenę wykonanych czynności. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższj Izbie Kontroli24 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od 

                                                      
24  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Warszawa, dnia       listopada 2017 r. 
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