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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/009 – Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Edyta Prędka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/42/2018 z 7 czerwca 2018 r. 

 (akta kontroli str.1) 

2. Katarzyna Smagała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/45/2018 z 7 czerwca 2018 r. 

 (akta kontroli str.2) 

3. Tomasz Kiercz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr KBF/66/2018 z 11 lipca 2018 r.  

(akta kontroli str.3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 3, zwany dalej 
również Urzędem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów od dnia 19 lutego 2010 r. jest 
Beata Jórczak 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia 
proces przejęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zadań 
znajdujących się we właściwości organów celnych do końca lutego 2017 r.  
i ich realizację po wejściu w życie 1 marca 2017 r. ustawy z dnia 16 listopada  
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej2 (dalej: KAS). 

W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej do Urzędu skierowano 
49 osób ze zlikwidowanych 1 marca 2017 r. jednostek organizacyjnych Służby 
Celnej, w tym do realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier 
(35 osób) oraz egzekucji administracyjnej (jedna osoba). Osoby te zostały należycie 
przygotowane do realizacji powyższych zadań. Wszyscy świadczący pracę  
w komórce podatku akcyzowego i podatku od gier oraz komórce egzekucji 
administracyjnej, po otrzymaniu propozycji pracy otrzymali zakresy obowiązków  

                                                      
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 2018 r. poz. 508, ze zm. 
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i uprawnień. Niemniej jednak, NIK zwraca uwagę, że zakresy obowiązków 
pracowników komórki podatku akcyzowego i podatku od gier nie były przekazywane 
niezwłocznie po przyjęciu propozycji pracy. 

Przejęcie dokumentacji, po zlikwidowanych w wyniku utworzenia KAS, organach 
celnych, odbyło się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych w terminach 
określonych w Postępowaniu z dokumentacją spraw zakończonych  
i niezakończonych dla jednostek zaprzestających działalności i jednostek 
przejmujących działania – procedury przejścia dla KAS. 

Jak wskazało badanie próby 58 spraw, które wpłynęły do organu celnego i zostały 
przekazane do organu podatkowego do dalszego prowadzenia (w tym 34 sprawy  
w których organ podatkowy prowadził czynności sprawdzające na podstawie  
art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3) stwierdzono,  
że w zbadanych 10 sprawach dotyczących postępowań w zakresie podatku 
akcyzowego i opłaty paliwowej (jedno postępowanie), dalsze procedowanie jednej  
z nich rozpoczęto po trzech miesiącach od jej otrzymania. Zarówno w tej, jak 
i kolejnej sprawie stwierdzono również trzymiesięczną przerwę w ich prowadzeniu, 
a dwóch innych – półroczny okres przerwy. W przypadku zbadanych 34 spraw, dla 
których przeprowadzono czynności sprawdzające stwierdzono, iż organ podatkowy 
podjął dalsze działania najwcześniej w ciągu od 27 do 318 dni od ich otrzymania. 
W przypadku sześciu spraw nastąpiły również przerwy w podejmowanych 
działaniach (trwające od 1,5 miesiąca do 5,5 miesiąca). W trzech sprawach organ 
podatkowy, za wyjątkiem pobrania w dniu 15 stycznia 2018 r. informacji na temat 
podatnika i pojazdu, nie przeprowadził innych działań w celu dokonania czynności 
sprawdzających. 

W zbadanej próbie 10 postępowań w zakresie generalnego i ryczałtowego 
zabezpieczenia stwierdzono, że w terminie do jednego miesiąca od ich przejęcia 
załatwiono cztery sprawy, pięć w terminie powyżej miesiąca, a jedną powyżej 
czterech miesięcy, nie stwierdzając ponad miesięcznych przerw w ich załatwianiu. 
W zbadanych czterech przejętych sprawach dotyczących udzielenia ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych, dwie sprawy załatwiono w ciągu ośmiu dni, a pozostałe  
w ciągu prawie czterech i ośmiu miesięcy, również nie stwierdzając ponad 
miesięcznych przerw w ich prowadzeniu. 

W wyniku zbadania próby 41 spraw pod względem terminowości ich realizacji, 
skierowanych do Urzędu po 1 marca 2017 r. stwierdzono, że na:  

− 10 zbadanych postępowań w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej 
sześć spraw załatwiono w terminie poniżej miesiąca, trzy w terminie powyżej 
miesiąca, a jedną powyżej czterech miesięcy,  

− 10 zbadanych spraw dotyczących generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia 
akcyzowego, dziewięć spraw załatwiono w terminie jednego miesiąca, a jedną 
powyżej jednego miesiąca,  

− 10 zbadanych spraw dotyczących wydawania znaku akcyzy, cztery sprawy 
załatwiono w terminie do jednego miesiąca, cztery powyżej miesiąca, a dwie 
powyżej dwóch miesięcy,  

− 10 zbadanych spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenia 
działalności w zakresie podatku akcyzowego, cztery sprawy załatwiono  
w terminie do jednego miesiąca, cztery powyżej jednego miesiąca, a dwie 

                                                      
3  Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm. 



 
 
 

4 

 
 

powyżej dwóch miesięcy; zbadaną sprawę dotyczącą zdjęcia znaków akcyzy 
załatwiono w terminie prawie trzech miesięcy.  

W ocenie NIK stwierdzona zwłoka w podejmowaniu działań była niezgodna 
z przepisami art. 125 § 1 i art. 139 § 1 (w przypadku prowadzonych postępowań 
podatkowych) ustawy Ordynacja podatkowa, w myśl których organy podatkowe 
w celu załatwienia sprawy powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując 
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, 
przeprowadzać postępowania podatkowe w pierwszej instancji w terminie miesiąca, 
a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. NIK zwróciła również uwagę, iż zwłoka 
w podejmowaniu działań w celu załatwienia powyższych spraw powoduje 
opóźnienia w ustaleniu należnego podatku, a tym samym opóźnienia w jego 
pozyskaniu. 

Analiza czasu w jakim zostały zaewidencjonowane w systemie ZEFIR2 deklaracje 
podatku akcyzowego, które wpłynęły do Urzędu w okresie od 1 marca 2017 r.  
do 30 czerwca 2018 r. (stanowiące 97,6% dokumentów zaewidencjonowanych  
w systemie dotyczących podatków i opłat) wykazała, że zmniejszył się odsetek 
deklaracji zaewidencjonowanych w czasie powyżej trzy dni od dnia wpływu  
do Urzędu. Niemniej jednak w dalszym ciągu w czerwcu 2018 r. odsetek deklaracji 
wprowadzonych powyżej trzech dni stanowił 12%.   

W wyniku zbadania próby 30 dokumentów, które zostały zaewidencjonowane  
w systemie ZEFIR2 w okresie powyżej siedmiu dni od ich wpływu do Urzędu, 
stwierdzono, że w 15 przypadkach spowodowane to było: błędnym wprowadzeniem 
danych do systemu, brakiem bezzwłocznego zweryfikowania dokumentów oraz 
opóźnionym przekazaniem do komórki zajmującej się ewidencją w systemie. 

W ocenie NIK brak niezwłocznego wprowadzania dokumentów podatkowych  
do systemu powoduje opóźnienia w prawidłowym rozliczeniu zobowiązań 
podatkowych. 

Sprawy egzekucyjne (75 spraw) zostały przejęte przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Ursynów od Dyrektora Izby Celnej w Warszawie zgodnie  
z Procedurą przejęcia przez naczelników urzędów skarbowych postępowań 
egzekucyjnych prowadzonych przez dyrektorów izb celnych. Badaniem objęto  
15 spraw egzekucyjnych stwierdzając, iż wprowadzenie danych ich dotyczących  
do systemu EGAPOLTAX odbyło się w terminie określonym Procedurą. W wyniku 
przeprowadzonego badania NIK zwróciła uwagę, że w przypadku siedmiu spraw  
nie były dokumentowane czynności egzekucyjne. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji 

Przed wprowadzeniem KAS, Naczelnik Urzędu przygotowywała się do przejęcia 
zadań i szacowała potrzeby kadrowe niezbędne w zakresie komórki egzekucyjnej, 
komórki podatku akcyzowego i podatku od gier oraz innych zadań związanych z: 
-  przyjmowaniem i ewidencjonowaniem składanych deklaracji podatku 

akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 
deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, a także informacji 

Opis stanu 
faktycznego 
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wymaganych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym4 oraz 
informacji w sprawie opłaty paliwowej, 

-  wprowadzaniem do systemu ZEFIR2 danych szczegółowych z deklaracji 
podatkowych ww. podatków, 

-  dokonywaniem czynności sprawdzających z zakresu tych podatków, 
-  udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań w zakresie tych podatków. 
W tym celu zorganizowane zostały spotkania robocze z Naczelnikiem Urzędu 
Celnego I w Warszawie, od którego Naczelnik Urzędu przejmowała zadania  
z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier. Na spotkaniach omawiano między 
innymi zagadnienia dotyczące obciążenia pracą komórki ds. podatku akcyzowego  
i podatku od gier. 

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów przejął 1 marca 2017 r. 49 etatów z Urzędu 
Celnego I w Warszawie i Izby Celnej w Warszawie, w tym 35 etatów do Działu 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (w Urzędzie Celnym I w Warszawie  
w Referacie Akcyzy i Gier pracę świadczyło 38 osób). Liczba etatów w Dziale 
Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, według stanu na 1 września 2017 r., 
zmniejszyła się do poziomu 21 etatów, na dzień 31 grudnia 2017 r. i 30 czerwca 
2018 r. wyniosła 20.  

Zmniejszenie liczby etatów w komórce wynikało z nieprzedstawienia propozycji 
pracy trzem osobom, wypowiedzeniu umowy o pracę przez jedną osobę. Dziesięć 
osób przypisano natomiast do realizacji zadań w zakresie akcyzy przez inne 
komórki, tj. Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (sześć osób), Dział 
Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (jedna osoba) oraz 
Dział Obsługi Bezpośredniej (trzy osoby). 

Wszystkie osoby w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (35) realizowały 
zadania do 31 maja 2017 r. w oparciu o dotychczasowe upoważnienia i zakresy 
czynności otrzymane przed 1 marca 2017 r. w organach celnych. Zakres 
obowiązków i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych otrzymało  
21 osób, tj. wszyscy świadczący pracę według stanu na 1 września 2017 r. w tej 
komórce. Osobom świadczącym pracę, upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych przekazano w maju 2017 r., a zakresy obowiązków w lipcu 2017 r. 
(pomiędzy 10 a 25 lipca 2017 r.). Pracownicy podatku akcyzowego i podatku od gier 
uczestniczyli w czterech szkoleniach z zakresu podatku akcyzowego. Wszyscy 
pracownicy w momencie rozpoczęcia pracy w Urzędzie posiadali dostęp do systemu 
ZEFIR2. 

Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier znajduje się w Pionie Orzecznictwa. 
Do zadań tej komórki należy między innymi prowadzenie postępowań w zakresie 
uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym dotyczących obrotu krajowego  
i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych5, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych 
kopalin6, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług7  
w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz ustawą z dnia 
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

                                                      
4  Dz.U. z 2018 r. poz. 1114, ze zm. 
5  Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm. 
6  Dz.U. z 2018 r. poz. 228. 
7  Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm. 
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Drogowym8 w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej  
na podmiotach innych niż importer. 

Zadania w obszarze akcyzy i gier podzielono w Urzędzie pomiędzy różne komórki 
organizacyjne, z czego zadania w zakresie rejestracji realizowane są przez Dział 
Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji, a w zakresie przyjmowania, 
ewidencjonowania, a także wprowadzania do systemu informatycznego danych 
szczegółowych z deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku  
od wydobycia niektórych kopalin oraz deklaracji o należnych kwotach podatku  
od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 
silnikowych, a także informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym oraz 
informacji w sprawie opłaty realizowane są przez Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej, 
a czynności sprawdzające prowadzone są w Pierwszym Dziale Czynności 
Analitycznych i Sprawdzających. Do zadań Działu Spraw Wierzycielskich należy 
między innymi prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych. 

 (akta kontroli str. 392-410, 414-416, 417-459) 

Jedna spośród 49 osób, zatrudnionych wcześniej w Izbie Celnej, zwiększyła stan 
zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie z miejscem wykonywania 
pracy w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu (osoba ta w związku z urlopem 
macierzyńskim, wychowawczym i wypoczynkowym nie świadczy pracy).  
W rezultacie liczba etatów w komórce z 18 (stan na 31 grudnia 2016 r. i 1 marca 
2017 r.) wzrosła do 19 (stan na 1 września 2017 r.). Stan zatrudnienia nie zmienił 
się do 30 czerwca 2018 r. Pracownicy komórki do dnia 31 maja 2017 r. realizowali 
zadania w oparciu o dotychczasowe zakresy obowiązków. Zakres obowiązków  
i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych otrzymali w maju i czerwcu 
2017 r. wszyscy świadczący pracę (zakresy obowiązków przekazano 1 i 2 czerwca 
2017 r.). Wszyscy pracownicy posiadali dostęp do EGAPOLTAX. 

(akta kontroli str. 412, 413, 459) 

W dniu 2 marca 2017 r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów 
zostało przekazanych 75 spraw egzekucyjnych, będących do dnia 28 lutego 2017 r. 
w kompetencji do załatwienia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Sprawy te 
zostały zaewidencjonowane w systemie EGAPOLTAX w okresie od 7 do 23 marca 
2017 r., tj. w terminie wskazanym w Procedurze przejęcia przez naczelników 
urzędów skarbowych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez dyrektorów 
izb celnych. We wszystkich sprawach zawiadomiono dłużnika i zobowiązanego  
o zmianie organu egzekucyjnego. 

(akta kontroli str. 6-29) 

Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów został 
zatwierdzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (IAS) w dniu 9 marca 
2017 r., z mocą od 1 marca 2017 r. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu 
określono zakres stałych uprawnień zastępców, Naczelnika Urzędu, kierowników 
komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska  
w określonych sprawach. 

 (akta kontroli str. 382-410, 453-455) 

                                                      
8  Dz.U. z 2017 r. poz. 1057, ze zm. 
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Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wnioskowała o dodatkowe etaty 
do realizacji zadań w zakresie komórki Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier  
w liczbie odpowiadającej liczbie osób wykonujących przejęte zadania w strukturze 
Służby Celnej. Braki kadrowe według Naczelnik Urzędu wystąpiły już przed 1 marca 
2017 r. na etapie sporządzenia przez Ministerstwo Finansów etatyzacji.  
W I półroczu 2018 r. Dyrektor IAS przyznał dziewięć dodatkowych etatów, z czego 
siedem dodatkowych etatów przyznano na nabór, przekształcenie umowy  
lub realizację przeniesienia pracownika, a dwa do wykorzystania w komórce 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych. 

Naczelnik Urzędu w piśmie kierowanym do Dyrektora IAS zwracała uwagę  
na nadmierne i nieadekwatne w stosunku do innych urzędów obciążenie pracą oraz 
pogorszenie z dniem 1 września 2017 r. sytuacji kadrowej spowodowanej odejściem 
45 pracowników.  

Dyrektor IAS, oceniając podległe jednostki w świetle przydzielonych etatów, wskazał 
między innymi Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów mający w swojej właściwości 
obsługę podatku akcyzowego jako jedną z najbardziej niedoetatyzowanych 
jednostek. 

 (akta kontroli str. 417, 418, 426-432) 

W ramach propozycji i wniosków zawartych w Raporcie zbiorczym z audytu 
koordynowanego przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, dotyczących 
usprawnień w realizacji zadań podjęto następujące działania: 

− Naczelnik Urzędu Skarbowego cyklicznie monitorowała obciążenie pracą  
i podejmowała na bieżąco czynności zaradcze, w tym polegające na czasowym 
przenoszeniu pracowników z komórek mniej obciążonych pracą.  

− Typowano pracowników na szkolenia w zakresie podatku akcyzowego,  
a po ukończeniu szkoleń uczestnicy przeprowadzili szkolenia kaskadowe  
dla pozostałych pracowników. 
Pracownicy z komórki podatku akcyzowego i podatku od gier uczestniczyli  
w szkoleniach w czterech tematach z zakresu podatku akcyzowego.  
Na platformie e-learningowej Atena 2 dostępne są szkolenia dla pracowników 
dotyczące obsługi systemów ZEFIR2, EMCS PL i OSOZ2. 

− W Urzędzie monitorowano ilość i terminowość prowadzonych postępowań, w tym 
analizowano postępowania zagrożone przedawnieniem zobowiązań z końcem 
2017 r. w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oraz podatku od gier. 
Sprawy zagrożone przedawnieniem zobowiązań objęto szczególnym nadzorem 
ze strony Kierownika Działu i Naczelnika i systematycznie monitorowano 
działania oraz czynności w przedmiotowych sprawach, mając na uwadze 
dochowanie terminów oraz procedur związanych z dochodzeniem należności 
Skarbu Państwa. Wszystkie postępowania zostały zakończone w terminach 
prawem wskazanych.  
 

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

W ocenie NIK, zakresy obowiązków pracownikom należy przekazywać 
niezwłocznie. Ustalono, że pracownicy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku  
od Gier otrzymali przedmiotowe zakresy obowiązków w lipcu 2017 r. (w okresie  
od 10-25 lipca), a jedna osoba 18 sierpnia 2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie 
pracownika z zakresem jego obowiązków, a pisemna forma pozwala określić zakres 
oczekiwań stron (pracodawcy i pracownika). Wprawdzie pracodawcą jest Izba 
Administracji Skarbowej reprezentowana przez Dyrektora, ale bezpośredni 
przełożony, realizując obowiązki pracodawcy, zobowiązany był do ustalenia 
i zapoznania pracowników świadczących pracę w Urzędzie z zakresem ich 
obowiązków. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowania Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Ursynów poprzedzające wejście w życie ustawy o KAS  
do przejęcia zadań od organów celnych oraz organizację pracy w Urzędzie  
po 1 marca 2017 r. Naczelnik Urzędu Warszawa-Ursynów nie miała wpływu  
na liczbę otrzymanych etatów. W wyniku przeprowadzonej oceny obciążenia 
komórki ds. podatku akcyzowego i podatku od gier Urzędu Celnego, Naczelnik 
Urzędu już po przeprowadzonej etatyzacji i po wejściu w życie ustawy o KAS 
podejmowała niezwłocznie działania w celu uzyskania wysokiej efektywności pracy 
poprzez optymalne rozlokowanie otrzymanych etatów, jak również podejmowała 
działania w celu otrzymania dodatkowych etatów.  

Pracownicy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier realizowali te zadania 
wcześniej w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. Wszyscy pracownicy 
świadczący pracę w tych komórkach po przeprowadzonej reorganizacji otrzymali 
zakresy obowiązków i uprawnień oraz upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych. Uwaga NIK dotyczy nieprzekazania bez zbędnej zwłoki zakresów 
obowiązków pracownikom komórki podatku akcyzowego i podatku od gier.  

Zadania w obszarze akcyzy i gier podzielono pomiędzy komórki organizacyjne 
Urzędu, między innymi Dział Obsługi Bezpośredniej zajmujący się przyjmowaniem 
oraz rejestrowaniem danych z deklaracji, Dział Czynności Analitycznych  
i Sprawdzających zajmujący się czynnościami sprawdzającymi, oraz Dział Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier w zakresie, którego są postępowania podatkowe.  

Przejęcie z dniem 1 marca 2017 r. egzekucji administracyjnej należności 
wskazanych między innymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów KAS  
do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określenia terytorialnego zasięgu  
ich działania9, przeprowadzono rzetelnie. Liczba przejętych spraw nie była 
znacząca.  

2. Realizacja ustawowych zadań przez Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów 

W dniu 16 stycznia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przekazał 
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów Procedurę przejęcia przez 
naczelników urzędów skarbowych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez 
dyrektorów izb celnych. W Procedurze określono między innymi zadania  
dla naczelników urzędów skarbowych jakie powinni wykonać po otrzymaniu akt 
spraw w powyższym zakresie, tj. zarejestrowanie przyjętych spraw w EGAPOLTAX 
w terminie do 31 marca 2017 r. oraz zawiadomienie dłużnika i zobowiązanego  
o zmianie organu egzekucyjnego. 

(akta kontroli str. 15-30) 

W dniu 2 marca 2017 r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów 
zostało przekazanych 75 spraw egzekucyjnych na kwotę 28.345 tys. zł, będących 

                                                      
9  Dz.U. z 2018 r. poz. 1096, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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do dnia 28 lutego 2017 r. w kompetencji Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 
Przekazanie spraw nastąpiło zgodnie z Procedurą przejęcia przez naczelników 
urzędów skarbowych postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez dyrektorów 
izb celnych. 

Stan tytułów wykonawczych w ciągu pierwszych 13 miesięcy wahał się między  
60 w grudniu 2017 r. a 92 w maju 2017 r. W wyniku załatwienia w maju 2017 r. 
14 spraw10, zmniejszeniu uległa kwota zaległości z 28.188 tys. zł do 9.048 tys. zł 
w czerwcu 2017 r. W listopadzie 2017 r. stwierdzono również znaczny spadek kwot 
zaległości o 5.064 tys. zł, tj. 68% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, w tym 
z powodu umorzenia w związku z bezskutecznością prowadzonych 15 postępowań 
egzekucyjnych wobec jednego dłużnika, dotyczących należności celnych na kwotę 
552 tys. zł. Znaczny przyrost tytułów wykonawczych do załatwienia odnotowano 
w kwietniu 2018 r. (112 tytułów na kwotę 1.341 tys. zł), a spowodowany był 
wpływem od Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 
110 tytułów wobec jednego podmiotu na kwotę 1.317 tys. zł. W wyniku powyższego 
w tym miesiącu tym do załatwienia było 178 tytułów na kwotę zaległości 
3.690 tys. zł. Na koniec badanego okresu w Urzędzie Skarbowym pozostało 
187 tytułów wykonawczych na kwotę zaległości 3.783 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 11-29, 317-323, 362, 364) 

Badaniem objęto próbę11 15 spraw egzekucyjnych, w wyniku czego stwierdzono,  
że do systemu EGAPOLTAX w dniu 7 marca 2017 r. wprowadzono cztery, w dniu  
8 marca 2017 r. – pięć, w dniu 14 marca 2017 r. dwie, w dniu 23 marca 2017 r. – 
cztery. Wprowadzenie danych dotyczących tych spraw do systemu EGAPOLTAX 
nastąpiło w terminie określonym w przedmiotowej Procedurze. 

We wszystkich sprawach organ egzekucyjny poinformował zobowiązanych w dniu 
30 marca 2017 r. o przejęciu przez Urząd dalszego postępowania w sprawie, 
zgodnie z przepisem art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej12.  

Jedną sprawę zakończono 19 czerwca 2017 r. wyegzekwowaniem wierzytelności. 
Cztery sprawy zostały umorzone w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie decyzji ustalających zobowiązanie, dwie sprawy  
w związku z brakiem możliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na brak 
środków u dłużnika (w tym jedna w dniu 30 marca 2017 r.). W przypadku jednej 
sprawy Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją rozłożył dłużnikowi zapłatę 
wierzytelności na raty. 

W przypadku ośmiu spraw stwierdzono, że były w Urzędzie prowadzone bez 
przerwy w czynnościach trwających powyżej miesiąca.  

(akta kontroli str.255-289) 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów otrzymała z Izby Administracji 
Skarbowej w Warszawie w dniu 17 lutego 2017 r. dokument Postępowanie  
z dokumentacją spraw zakończonych i niezakończonych dla jednostek 

                                                      
10  Na 14 załatwionych spraw osiem poprzez umorzenie postępowania, z czego siedem po otrzymaniu wniosku 

wierzyciela z informacją o braku wymagalności egzekwowanych zobowiązań, najczęściej wskutek uchylenia 
decyzji przez sąd administracyjny. 

11  Wszystkie zbadane indywidualnie sprawy w poszczególnych próbach zostały dobrane w sposób celowy 
według osądu kontrolera. 

12  Dz.U. poz. 1948, ze zm. 
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zaprzestających działalności i jednostek przejmujących działania – procedury 
przejścia dla KAS, zawierający informacje w powyższym zakresie. 

(akta kontroli str. 236-248) 

W dniach 3 i 7 marca 2017 r., tj. w terminie określonym w Porozumieniu, 
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów przekazano 1.341 spraw 
niezakończonych do dalszego prowadzenia, realizowanych dotychczas przez 
zlikwidowane z dniem 1 marca 2017 r. urzędy celne, z czego cztery sprawy 
dotyczyły udzielania ulg w spłacie zobowiązań. Wśród przekazanych spraw nie było 
spraw dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie podatkowych znaków 
akcyzy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy, a także wnioskowania  
o zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych.  

(akta kontroli str. 144-233) 

Według danych zawartych w protokołach przekazania spraw, do Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Ursynów przekazano 283 sprawy zakwalifikowane, jako 
postępowania w sprawach podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu 
wewnątrzwspólnotowym, jedną sprawę dotyczącą przeprowadzenia czynności 
sprawdzających w trybie art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa u podatnika na 
wniosek innego organu13, oraz 40 deklaracji zarejestrowanych w systemie ZEFIR2 
przez Urząd Celny IV w Warszawie, które zostały przekazane celem 
przeprowadzenia czynności sprawdzających. Jak poinformowała Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Ursynów, przekazane sprawy do weryfikacji  
i zakwalifikowania do wszczęcia i prowadzenia ewentualnego postępowania 
podatkowego zostały wykazane w protokołach zdawczo-odbiorczych, jako 
postępowania w sprawach podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu 
wewnątrzwspólnotowym (symbol 860). Nie jest zatem możliwe, bez analizy każdej 
wymienionej w protokole sprawy, wskazanie liczby spraw, które były w toku 
czynności sprawdzających przed wszczęciem postępowania.  

(akta kontroli str. 144-233, 331, 332) 

W dniu 3 marca 2017 r. przekazano również sporządzony w dniu 28 lutego 2017 r. 
wykaz 269 spraw zakończonych, w których toczy się postępowanie sądowo-
administracyjne i dla których po dniu 1 marca 2017 r. właściwym organem jest 
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. 

(akta kontroli str. 211-239) 

Do Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów w okresie od 1 marca do 31 grudnia 
2017 r. i od 1 marca do 30 czerwca 2018 r. zostało złożonych 34.457 deklaracji  
w zakresie podatków i opłat obsługiwanych do dnia 28 lutego 2017 r. przez urzędy 
celne, z tego: 
-  33.645 deklaracji w zakresie podatku akcyzowego, z czego w systemie ZEFIR2 

w okresie 3 dni kalendarzowych od daty wpływu deklaracji zaewidencjonowano 
28.821 deklaracji (85,7%), w okresie 4-7 dni – 3.307 (9,8%), w okresie 7-30 dni – 
1.291 (3,8%), w okresie powyżej 30 dni 226 deklaracji (0,7%), 

                                                      
13  Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt izb celnych i urzędów celnych, stanowiącym załącznik  

do zarządzenia nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego 
rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. MF poz. 60 ze zm.), symbol klasyfikacji akt 
7130 dotyczy akt czynności sprawdzających u podatnika wytypowanego przez jednostkę organizacyjną, 
7131 – akt czynności sprawdzających u podatnika na wniosek innego organu, a 860 – akt postępowań  
w spawach podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym. 



 
 
 

11 

 
 

- 208 deklaracji w zakresie podatku od gier, z czego w systemie ZEFIR2 w okresie 
3 dni od daty wpływu deklaracji zaewidencjonowano 165 deklaracji (79,3%),  
w okresie 4-7 dni – 27 (13,0%), w okresie 7-30 dni – 10 (4,8%), w okresie 
powyżej 30 dni sześć deklaracji (2,9%), 

- 34 deklaracje w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, z czego  
w systemie ZEFIR2 w okresie 3 dni od daty wpływu deklaracji 
zaewidencjonowano 31 deklaracji (91,2%), w okresie 4-7 dni – dwie (5,9%)  
i w okresie 7-30 dni – jedną (2,9%), 

- 112 deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, z czego w systemie ZEFIR2 
w okresie 3 dni od daty wpływu deklaracji zaewidencjonowano 88 deklaracji 
(78,6%), w okresie 4-7 dni – 16 (14,3%), w okresie 7-30 dni – sześć (5,4%),  
w okresie powyżej 30 dni dwie deklaracje (1,8%), 

-  13 informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, z czego w systemie 
ZEFIR2 w okresie 3 dni od daty wpływu deklaracji zaewidencjonowano siedem 
deklaracji (53,8%), w okresie 4-7 dni – pięć (38,5%), w okresie powyżej 30 dni 
jedną deklarację (7,7%), 

- 445 informacji w sprawie opłaty paliwowej, z czego w systemie ZEFIR2 w okresie 
3 dni od daty wpływu deklaracji zaewidencjonowano 314 deklaracji (70,6%),  
w okresie 4-7 dni – 84 (18,9%), w okresie 4-7 dni – 35 (7,9%), w okresie powyżej 
30 dni 12 deklaracji (2,7%). 

W wyniku analizy czasu w jakim zostały zaewidencjonowane deklaracje w zakresie 
podatku akcyzowego (stanowiące 97,6% z wyżej wymienionych rodzajów deklaracji 
w badanym okresie) stwierdzono, iż w miesiącach kwiecień-lipiec 2017 r. odsetek 
deklaracji zaewidencjonowanych w systemie ZEFIR2 w okresie powyżej 3 dni  
od dnia złożenia w Urzędzie wynosił 20-24%, w październiku 2017 r. – 18%,  
a w sierpniu 2017 r. – 15%. W okresie marzec-czerwiec 2018 r. stwierdzono,  
iż odsetek ten kształtował się na poziomie 9-12%. 

Uwzględniając wielkość miesięcznego wpływu deklaracji wynoszący od 1.855  
w grudniu 2017 r. do 2.724 deklaracji w maju 2018 r., należy uznać, iż czas 
ewidencjonowania deklaracji w systemie uległ poprawie.  

(akta kontroli str. 348-351) 

W wyniku badania próby 30 deklaracji i informacji spośród tych, które wpłynęły  
do Urzędu Skarbowego w okresie 1 marca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. i zostały 
zaewidencjonowane w systemie ZEFIR2 powyżej siedmiu dni kalendarzowych od 
dnia wpływu stwierdzono, że zostały one zaewidencjonowane okresie od 8 do 43 dni 
od dnia wpływu do Urzędu, z czego w okresie powyżej 30 dni zaewidencjonowano 
dwa dokumenty. Jedynie w przypadku jednej deklaracji, którą zaewidencjonowano  
w systemie 15 dni od dnia wpływy do Urzędu, stwierdzono dokumenty 
potwierdzające działania organu podatkowego w celu uzyskania od podatnika 
prawidłowo wypełnionej deklaracji.  

 (akta kontroli str.314-316) 

Badaniem objęto próbę 34 spraw, przekazanych do Urzędu, dla których w Urzędzie 
przeprowadzono czynności sprawdzające w trybie art. 272 ustawy Ordynacja 
podatkowa. Cztery ze zbadanych spraw nie zostały zakończone w okresie objętym 
kontrolą (w tym trzy z powodu niepodejmowania działań przez organ),  
26 po dokonaniu weryfikacji danych zostało przekazanych według właściwości  
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do innych urzędów skarbowych, w czterech sprawach po dokonaniu czynności 
odstąpiono od wszczęcia postępowania w sprawie. 

(akta kontroli str. 309-311) 

W wyniku badania próby spraw dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie 
uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym obejmujących obrót krajowy  
i transakcje wewnątrzwspólnotowe, a także ustawy o autostradach płatnych oraz  
o Krajowym Funduszu Drogowym, obejmujących opłatę paliwową od paliw 
silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer stwierdzono, iż w przypadku 
10 zbadanych spraw, które zostały wszczęte bądź wpłynęły do 28 lutego 2017 r.  
do właściwego urzędu celnego, a następnie zostały przekazane do Urzędu celem 
kontynuacji prowadzenia, trzy sprawy załatwiono w okresie powyżej pięciu miesięcy, 
trzy powyżej sześciu miesięcy, jedną powyżej siedmiu miesięcy, jedną powyżej  
11 miesięcy, jedną powyżej 13 miesięcy, a jednej sprawy nie zakończono.  

(akta kontroli str. 301-306, 461-467) 

W przypadku 10 zbadanych spraw w powyższej kategorii, które wpłynęły do Urzędu 
od 1 marca 2017 r., sześć spraw załatwiono w terminie do jednego miesiąca, trzy 
sprawy załatwiono w okresie powyżej miesiąca, jedną powyżej czterech miesięcy. 
Nie stwierdzono przerw powyżej jednego miesiąca w ich prowadzeniu przez organ. 
NIK zauważa, że zbadana próba 10 spraw zakończonych w urzędach celnych przed 
1 marca 2017 r. wykazała, że organ celny dwie sprawy załatwił w ciągu dwóch 
miesięcy, cztery w ciągu czterech miesięcy, jedną w okresie powyżej czterech 
miesięcy, a trzy w okresie od 9 do 12 miesięcy. 

(akta kontroli str. 293-294, 368-370) 

Analiza zbadanej próby 10 spraw dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie 
stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego, które zostały 
wszczęte bądź wpłynęły do 28 lutego 2017 r. do właściwego urzędu celnego,  
a następnie zostały przekazane do Urzędu celem kontynuacji prowadzenia 
wykazała, że cztery sprawy załatwiono w terminie do jednego miesiąca od dnia ich 
przyjęcia, pięć w terminie powyżej miesiąca, a jedną w terminie prawie czterech 
miesięcy. Nie stwierdzono ponad miesięcznych przerw w prowadzeniu tych spraw 
przez organ. W przypadku 10 zbadanych spraw z powyższej kategorii, które 
wpłynęły do Urzędu od 1 marca 2017 r., dziewięć spraw załatwiono w terminie  
do jednego miesiąca, a  jedną powyżej miesiąca. Badanie 10 spraw w tej kategorii, 
które zostały zakończone w urzędzie celnym przed 1 marca 2017 r. wykazała,  
że w terminie jednego miesiąca zakończono dwie sprawy, w dwóch miesięcy – dwie, 
trzech miesięcy – trzy, a powyżej czterech miesięcy – trzy sprawy. 

(akta kontroli str. 296, 312-313, 371-372) 

W wyniku badania czterech spraw dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, które zostały wszczęte bądź wpłynęły do 28 lutego 2017 r.  
do właściwego urzędu celnego, a następnie zostały przekazane do Urzędu celem 
kontynuacji prowadzenia, stwierdzono iż, dwie sprawy załatwiono w ciągu ośmiu dni 
od dnia ich przejęcia, jedną w okresie prawie czterech miesięcy, a jedną w okresie 
prawie ośmiu miesięcy (dotyczy wniosku o umorzenie zaległości podatkowej  
na kwotę 14,7 mln zł). Nie stwierdzono ponad miesięcznych przerw w prowadzeniu 
tych spraw. Od 1 marca 2017 r. do Urzędu nie wpłynęły wnioski o udzielenie ulg  
w spłacie zobowiązań podatkowych w kategorii podatków i opłat objętych badaniem. 
Badanie 10 spraw załatwionych do 28 lutego 2017 r. przez urząd celny wykazało,  
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że sześć postępowań w tym zakresie załatwiono w ciągu jednego miesiąca, dwa  
w ciągu dwóch miesięcy, jedną sprawę powyżej dwóch miesięcy, a jedną w ciągu 
prawie 6 miesięcy. 

(akta kontroli str. 307-308, 377-378) 

Do Urzędu nie przekazano spraw dotyczących wydawania znaków akcyzy  
ze zlikwidowanych jednostek. W wyniku zbadania 10 spraw dotyczących wydawania 
znaków akcyzy, które wpłynęły do Urzędu od 1 marca 2017 r., cztery załatwiono  
w terminie do jednego miesiąca, cztery powyżej jednego miesiąca, a dwie powyżej 
dwóch miesięcy. Nie stwierdzono przerw powyżej miesiąca w prowadzeniu 
czynności przez organ w tych sprawach. Badanie 10 spraw załatwionych przez 
organ celny przed 1 marca 2017 r. wykazało, iż zostały one załatwione średnio  
w ciągu dziewięciu dni (od 5 do 16 dni). 

(akta kontroli str. 297-298,373-374) 

Ze zlikwidowanych jednostek do Urzędu nie przekazano spraw dotyczących 
wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego. 
W wyniku zbadania 10 spraw w powyższym zakresie, które wpłynęły  
do Urzędu od 1 marca 2017 r., cztery załatwiono w terminie do jednego miesiąca, 
cztery powyżej jednego miesiąca, a dwie powyżej dwóch miesięcy. Stwierdzono 
natomiast, że organy celne wykreślały z rejestru podmiotów zarejestrowanych, jako 
podatników podatku akcyzowego w ciągu 7-13 dni od powzięcia informacji  
o zakończeniu działalności gospodarczej, co wynika z 10 badanych spraw. 

(akta kontroli str. 234, 299-300, 379-380) 

Do Urzędu nie przekazano również spraw dotyczących wyrażenia zgody na zdjęcie 
banderoli podatkowych z produktów winiarskich ze zlikwidowanych jednostek.  
W okresie od 1 marca 2017 r. do Urzędu wpłynął jeden wniosek w powyższym 
zakresie, który został załatwiony w ciągu miesiąca. 

(akta kontroli str. 234, 295) 

W związku ze stwierdzeniem załatwiania spraw w terminie powyżej dwóch miesięcy, 
NIK zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, 
załatwienie sprawy wymagającej postępowania dowodowego powinno nastąpić bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania.  
W wyniku przeprowadzonych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie analiz 
postępowań prowadzonych w podległych urzędach skarbowych i komórkach 
wewnętrznych w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, podatku od gier 
oraz cła i podatków importowych pod kątem terminowości oraz spraw zagrożonych 
przedawnieniem zobowiązań stwierdzono, że w Urzędzie Skarbowym Warszawa-
Ursynów: 

− na dzień 1 czerwca 2017 r. – jedno postępowanie w zakresie podatku 
akcyzowego było wszczęte jeszcze 15 października 2009 r. oraz,  
że w Urzędzie było prowadzonych siedem postępowań w okresie dłuższym niż 
6 miesięcy w zakresie podatku akcyzowego wszczętych z urzędu oraz  
14 postępowań w okresie dłuższym niż 3 miesiące w zakresie podatku 
akcyzowego wszczętych na wniosek,  

− na dzień 27 czerwca 2017 r. zagrożone przedawnieniem były zobowiązania  
w podatku akcyzowym, dla których prowadzono trzy postępowania, 
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− na dzień 10 listopada 2017 r. zagrożone przedawnieniem do końca roku było 
zobowiązanie w podatku akcyzowym, dla którego prowadzono jedno 
postępowanie, 

− na dzień 1 stycznia 2018 r. – na sześć urzędów skarbowych, z których 
otrzymano informacje dotyczące załatwienia spraw „akcyzowych” w Urzędzie 
było najwięcej niezałatwionych spraw – 308 spraw (na koniec stycznia 2018 r. 
569 spraw), liczba ta wzrosła i na dzień 1 marca 2018 r. wyniosła 614,  
a na koniec marca 2018 r. – 1114. 

(akta kontroli str. 460) 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wyjaśniła między innymi,  
że sprawy zagrożone przedawnieniem zobowiązań były objęte szczególnym 
nadzorem ze strony kierownika działu oraz Naczelnika Urzędu. Systematycznie 
monitorowano działania oraz czynności w przedmiotowych sprawach, mając  
na uwadze dochowanie terminów oraz procedur związanych z dochodzeniem 
należności Skarbu Państwa. Wszystkie postępowania zostały zakończone  
w terminach wskazanych prawem, bez narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie. 
W kwestii prowadzenia postępowań w okresach dłuższych niż 3 bądź 6 miesięcy, 
postępowania w zakresie podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej są sprawami 
złożonymi z koniecznością prowadzenia czynności dowodowych z udziałem 
świadków i strony, niejednokrotnie zlecane w ramach pomocy prawnej innym 
organom podatkowym do przeprowadzenia z uwagi na właściwość miejscową. 
Powoduje to automatycznie wydłużenie terminu zakończenia postępowania  
i ma wpływ na termin zakończenia postępowań. 

(akta kontroli str. 362-365) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:  

1. Podjęciu po prawie trzech miesiącach, od przekazania do Urzędu Skarbowego 
postępowania w zakresie podatku akcyzowego, działań oraz kilkumiesięcznych 
przerw w prowadzeniu trzech postępowań w zakresie podatku akcyzowego  
i jednym w zakresie opłaty paliwowej. 
W wyniku badania próby 10 spraw przekazanych do Urzędu Skarbowego, 
dotyczących prowadzenia postępowań w zakresie podatku akcyzowego i opłaty 
paliwowej, które uprzednio zostały wszczęte bądź wpłynęły do 28 lutego 2017 r. 
do właściwego urzędu celnego stwierdzono, że w jednej sprawie rozpoczęto jej 
dalsze prowadzenie po prawie trzech miesiącach od jej otrzymania14. Zarówno  
w tej, jak i w kolejnej sprawie stwierdzono trzymiesięczną15 przerwę w ich 
prowadzeniu, a w dwóch innych– półroczny okres przerwy16. 

(akta kontroli str. 301-306, 461-467) 

Jak wynika z wyjaśnień Naczelnika Urzędu Skarbowego, na realizację 
powyższych spraw wpływ miała między innymi konieczność zapoznania  
się i przeanalizowania przez pracowników wielu stron materiałów dowodowych, 
zmiany organizacyjne w pierwszym okresie po wdrożeniu reformy KAS oraz ilość 
innych spraw realizowanych przez pracowników. W przypadku spraw, w których 
stwierdzono półroczną przerwę w ich prowadzeniu, Naczelnik Urzędu 

                                                      
14  Nr sprawy: 4410000-UAGR-860.421.2016.4557/JN. 
15  Nr spraw: 4410000-UAGR-860.421.2016.4557/JN oraz 441000-UAGR.861.18.2016.JN.JKA. 
16  Nr spraw: 441000-UAGR.860.1575.2015.JK oraz 441000-UAGR-860.268.2016.JK.ASO. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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Skarbowego wyjaśniła, że przerwa spowodowana była powierzeniem 
pracownikowi prowadzącemu powyższe sprawy, od maja 2017 r., 
do prowadzenia także postępowań o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w podatku akcyzowym i jego wdrażaniem się do załatwiania tego 
typu spraw. Jak wskazała Naczelnik pracownik prowadzący powyższe sprawy 
w tym czasie załatwił łącznie 392 sprawy, z czego 245 zostało zakończonych 
decyzjami administracyjnymi oraz postanowieniami. 

(akta kontroli str. 325, 328-329) 

Zdaniem NIK koniecznym jest monitorowanie płynności realizacji spraw przez 
pracowników Urzędu, w celu ich załatwienia bez zbędnej zwłoki, w szczególności 
w przypadku powierzenia pracownikom zadań w nowym, niż dotychczas 
realizowany, zakresie.  

Izba Kontroli uważa, iż działania organu podatkowego powinny zmierzać do 
załatwiania spraw terminowo i bez zbędnej zwłoki, w celu ustalenia 
prawidłowego zobowiązania podatkowego i niezwłocznego zrealizowania 
dochodów Skarbu Państwa, na co wskazują przepisy art. 125 § 1 i art. 139 § 1 
ustawy Ordynacja podatkowa. 

2. Podjęciu – po co najmniej miesiącu od przekazania spraw do Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Ursynów – działań oraz kilkumiesięcznych przerw  
w ich prowadzeniu.  
W wyniku zbadania próby 34 spraw przekazanych do Urzędu, dla których  
w Urzędzie przeprowadzono czynności sprawdzające w trybie art. 272 ustawy 
Ordynacja podatkowa, stwierdzono, iż w Urzędzie podjęto działania w celu 
przeprowadzenia czynności sprawdzających najwcześniej po 27 dniach  
od otrzymania sprawy, a najpóźniej po 218 dniach – trzy sprawy17. Stwierdzono 
również przerwy w podejmowanych działaniach w przypadku sześciu spraw18, 
trwające od 1,5 miesiąca do 5,5 miesiąca. W przypadku trzech spraw19  
z wyjątkiem pobrania informacji na temat podatnika i pojazdu – w dniu  
15 stycznia 2018 r. nie przeprowadzono innych działań w celu dokonania 
czynności sprawdzających.  

(akta kontroli str. 309-311) 

Jak wynika z wyjaśnień Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, 
przyczyną niepodejmowania czynności w powyższych sprawach było obciążenie 
pracą w komórce SPA oraz konieczność realizacji terminowych zwrotów.  
Na powyższy stan wpływ miały również zmiany kadrowe związane  
z przeniesieniem pracownika prowadzącego sprawy objęte badaniem do innego 
działu oraz powołanie z dniem 22 marca 2017 r. nowego kierownika działu, który 
musiał się zapoznać ze sprawami realizowanymi przez ten dział. 

(akta kontroli str. 334-335, 339, 360-361) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zwłoka w podejmowanych czynnościach bądź 
znaczne kilkumiesięczne przerwy w trakcie ich prowadzenia powodują,  
w przypadku konieczności zapłaty bądź dopłaty przez podatnika należnego 

                                                      
17  Nr spraw: 441000-UAGR.860.1392.2015.UAGR, 441000-UAGR.860.1394.2015.UAGR oraz 441000-

UAGR.860.1395.2015.UAGR. 
18  Nr spraw: 1438-SPA.4035.24.2017.ND, 1438-SPA.4035.169.2017.ND, 1438-SPA.4035.175.2017.ND, 1438-

SPA.4035.176.2017.ND, 1438-SPA.4035.178.2017.ND oraz 1438-SPA.4035.208.2017.JKA. 
19  Nr spraw: 441000-UAGR.860.1392.2015.UAGR, 441000-UAGR.860.1394.2015.UAGR oraz 441000-

UAGR.860.1395.2015.UAGR  
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podatku, opóźnienia w jego pozyskaniu. Zmiany kadrowe powinny zaś być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie oddziaływały negatywnie na realizację 
zadań. 

3. Niepodjęciu niezwłocznych czynności w celu zaewidencjonowania w systemie 
ZEFIR2 deklaracji i informacji podatkowych. 
Jak wynika z analizy próby 30 deklaracji i informacji spośród tych, które wpłynęły 
do Urzędu Skarbowego w okresie 1 marca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. i zostały 
zaewidencjonowane w systemie ZEFIR2 powyżej siedmiu dni kalendarzowych 
od dnia wpływu, na powyższy czas, miało wpływ:  

− w pięciu przypadkach – złożenie deklaracji z innymi dokumentami do innej 
komórki Urzędu niż prowadząca ewidencję w systemie,  

− w jednym przypadku – przeoczenie przez pracownika Urzędu złożonej 
deklaracji,  

− w trzech przypadkach – konieczność skorygowania błędnie wprowadzonych 
do systemu danych,  

− w siedmiu przypadkach – zwłoka w weryfikacji poprawności dokumentu 
przekazanego drogą elektroniczną,  

− w siedmiu przypadkach – złożenie dokumentu do innego urzędu,  

− w pięciu przypadkach – konieczność wyjaśnienia lub uzupełnienia danych 
zgłoszonych przez podatnika,  

−  w dwóch przypadkach – błąd w funkcjonowaniu systemu. 

 (akta kontroli str. 314-316) 

Zdaniem NIK niepodejmowanie w Urzędzie bezzwłocznych działań oraz błędy  
w ewidencjonowaniu dokumentów w systemie powodują spadek automatyzacji 
rozliczeń wpłat i uniemożliwiają wygenerowanie dokumentu potwierdzenia 
zapłaty podatku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu. Przyczynia  
się to także do powstania nadpłat oraz powoduje opóźnienia w windykacji 
zobowiązań podatkowych.  

 
1. W wyniku badania próby 15 spraw egzekucyjnych stwierdzono, że w przypadku 

siedmiu wystąpiły kilkumiesięczne przerwy w dokumentowaniu podejmowanych 
w nich czynności, trwające od dwóch do 10 miesięcy. 

(akta kontroli str. 255-257) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Urzędu Skarbowego, pracownicy aktywnie poszukiwali 
składników majątku zobowiązanych. Czynności poszukiwania informacji  
o majątku obejmowały przede wszystkim sprawdzenie dostępnych rejestrów  
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. CEPiK, Elektroniczna Księga 
Wieczysta, OGNIVO, CERBER, POLTAX. W przypadku uzyskania pozytywnej 
informacji o majątku sporządzany był wydruk identyfikujący zakres ustalonych 
informacji. Natomiast w sytuacji otrzymania negatywnej informacji, zaistniały fakt 
nie jest dokumentowany. Wydruk takich informacji generowałby niepotrzebne 
koszty po stronie administracji skarbowej, których nie można odzyskać w ramach 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych. 

(akta kontroli str. 324, 327-328) 

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając konieczność ograniczenia kosztów 
prowadzonych czynności egzekucyjnych zwraca uwagę, iż dla celów 
dowodowych podejmowane przez urzędnika państwowego czynności winny być 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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udokumentowane, np. w tym przypadku poprzez krótką adnotację o ich 
wykonaniu.  

2. Na złożonych 34.457 deklaracji i informacji w zakresie podatku akcyzowego,  
od gier, wydobycia niektórych kopalin i opłaty paliwowej w okresie od 1 marca  
do 31 grudnia 2017 r. i od 1 marca do 30 czerwca 2018 r., w czasie powyżej 
trzech dni od ich złożenia w systemie ZEFIR2 zaewidencjonowano  
4.824 dokumenty (14,3%), w tym w czasie powyżej 30 dni – 226 (0,7%).  

 (akta kontroli str. 348-351) 

Jak wynika z wyjaśnień Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, brak 
bezzwłocznego wprowadzenia deklaracji i informacji do systemu ZEFIR2 
spowodowany był koniecznością złożenia korekt przez podatników, wpływu  
od podatnika deklaracji z innymi dokumentami, w sprawach realizowanych przez 
odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu, a które po ich ujawnieniu zostały 
niezwłocznie przekazane do właściwego działu celem ich rejestracji w systemie. 
Naczelnik Urzędu wskazała również, iż sposób prezentacji danych dotyczących 
dat w systemie powoduje wykazanie dłuższego okresu załatwienia sprawy przez 
organ podatkowy. Również dość istotną rolę na terminowość rejestracji 
dokumentów w systemie ZEFIR2 ma jakość i przejrzystość jego obsługi. System 
działa bardzo powoli, a bywają sytuacje, gdy obsługa jednego dokumentu trwa 
ponad jedną godzinę, a powinna trwać kilku minut.  

 (akta kontroli str. 333-347) 

Najwyższa Izba Kontroli uznając, iż czas ewidencjonowania dokumentów  
w systemie w badanym okresie uległ poprawie20, zwraca jednakże uwagę,  
że deklaracje powinny być wprowadzane do systemu ZEFIR2 niezwłocznie  
po ich otrzymaniu przez Urząd w celu zidentyfikowania dokonanej wpłaty  
z jej tytułem. Pozwala to również na niezwłoczne ustalenie, czy podatnik 
dokonuje należnych wpłat w przepisowych wielkościach i terminach,  
a w przypadku ich braku, nie powoduje opóźnień w podejmowaniu czynności 
egzekucyjnych. 
Na taką konieczność wskazało również Ministerstwo Finansów21 w piśmie z dnia 
6 grudnia 2017 r. Ministerstwo Finansów wskazało, że przez bieżące 
rejestrowanie/zatwierdzanie deklaracji należy rozumieć dla: 

− deklaracji papierowych – rejestrację w dniu wpływu do organu, a najpóźniej 
następnego dnia roboczego, z wyłączeniem deklaracji AKC-4/4zo 
regulowanych zaliczkami dziennymi, które powinny być zarejestrowane 
najpóźniej 5-go dnia roboczego od daty wpływu do jednostki; 

− deklaracji elektronicznych – zatwierdzenie w dniu wpływu do organu,  
w przypadku wpływu po godzinach pracy urzędu, zatwierdzenie powinno 
nastąpić w następnym dniu roboczym w godzinach porannych. 

 

                                                      
20  W wyniku analizy czasu w jakim zostały zaewidencjonowane deklaracje w zakresie podatku akcyzowego 

(stanowiące 97,6% z wyżej wymienionych rodzajów deklaracji w badanym okresie) stwierdzono,  
iż miesiącach kwiecień-lipiec 2017 r. odsetek deklaracji zaewidencjonowanych w systemie ZEFIR2  
w okresie powyżej 3 dni od dnia złożenia w Urzędzie wynosił 20-24%, w październiku 2017 r. - 18%,  
a w sierpniu 2017 r. – 15%. W okresie marzec-czerwiec 2018 r. stwierdzono, iż odsetek ten kształtował  
się na poziomie 9-12%. Wielkość miesięcznego wpływu deklaracji wyniosła od 1.855 w grudniu 2017 r.  
do 2.724 deklaracji w maju 2018 r. 

21  Pismo Departamentu Poboru Podatków DPP3.8622.32.2017. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
ocenia Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, w zakresie realizacji zadań 
powierzonych mu w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. 
Stwierdzono, iż w przypadku spraw niezakończonych i przejętych  
po zlikwidowanych jednostkach w wyniku reformy, wystąpiły kilkumiesięczne 
przerwy w ich prowadzeniu oraz, że niektóre z nich nie były realizowane 
niezwłocznie po przejęciu. Natomiast w zbadanych sprawach, załatwianych  
w Urzędzie od samego początku, nie stwierdzono takich przypadków. Ustalono 
również, iż dokumenty potwierdzające zaistnienie bądź niezaistnienie obowiązku 
podatkowego, nie były ewidencjonowane w systemie ZEFIR2 niezwłocznie po ich 
otrzymaniu. Wszystkie stwierdzone przypadki braku bezzwłocznego działania w celu 
załatwienia spraw, zdaniem NIK, mogą mieć wpływ na niezwłoczne ustalenie 
prawidłowej wielkości należności od podatnika, a tym samym opóźnić pozyskanie 
przez Skarb Państwa dochodów z tego tytułu. Najwyższa Izba Kontroli zwraca 
również uwagę na konieczność dokumentowania czynności związanych  
z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na: 

1. Konieczność rzetelnego dokumentowania podejmowanych czynności 
egzekucyjnych w celu umożliwienia zweryfikowania, jakie czynności zostały już 
podjęte, z jakim skutkiem i jakie czynności należy jeszcze podjąć w celu 
skutecznego przeprowadzenia egzekucji. 

2. Konieczność weryfikacji płynności realizowanych dotychczas przez pracownika 
obowiązków, przed powierzeniem mu nowego zakresu obowiązków, w celu 
uniknięcia zbędnej zwłoki w realizowanych przez niego dotychczas sprawach,  
co w przypadku ustalenia prawidłowej wielkości należności podatkowej, 
powoduje w konsekwencji opóźnienia w jej pozyskaniu. 
 

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 Kontroli22, wnosi o zapewnienie niezwłocznego i bezbłędnego 
wprowadzania danych z dokumentów do systemu ZEFIR.  

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 Najwyższej Izbie Kontroli 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. 

                                                      
22  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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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 wniosku pokontrolnego 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 21 września 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontroler: Dyrektor 
Stanisław Jarosz Edyta Prędka 

Główny specjalista kp. 

 

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

 

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

  

Katarzyna Smagała 
Główny specjalista kp. 

 

 

 

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

Podpis  
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