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I. Dane identyfikacyjne 
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B,  
01-513 Warszawa 
Robert Antoszkiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, od 1 kwietnia 2017 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: Paweł 
Cybulski p.o. dyrektora od 25 lutego 2006 r. do 3 kwietnia 2007 r., Jacek Kulicki  
p.o. dyrektora od 4 kwietnia 2007 r. do 20 lutego 2008 r., Jan Borkowski  
p.o. dyrektora od 21 lutego 2008 r. do 17 czerwca 2009 r., Tomasz Sokolnicki  
p.o. dyrektora od 18 czerwca 2009 r. do 14 marca 2010 r., Grażyna Adaszkiewicz 
p.o. dyrektora od 15 marca 2010 r. do 31 lipca 2013 r., Małgorzata Kabata-Żbik 
dyrektor od 1 sierpnia 2013 r. do 20 listopada 2015 r., Marta Maciążek  
p.o. dyrektora od 21 listopada 2015 r. do 26 listopada 2015 r., Hanna Mazurkiewicz 
p.o. dyrektora od 27 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r., Paweł Cybulski  
p.o. dyrektora od 2 lutego 2016 r. do 31 marca 2017 r. 
 

1. Rozpoznawanie zagrożeń dla gromadzenia dochodów z podatku od towarów  
i usług oraz działania podejmowane w celu ich ograniczenia.  

2. Realizacja zadań w zakresie poboru podatku od towarów i usług  
i przeciwdziałania uszczupleniom VAT.    

 
Od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2018 r. 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów 
 
 
1. Agnieszka Szymaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr KBF/83/2018 z 28 września 2018 r.  

2. Jacek Cywiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/85/2018 z 28 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-20) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 
Dyrektor Izby Skarbowej, a następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  
w Warszawie w badanym okresie (w latach 2007-III kw. 2018) systematycznie 
podejmował działania nadzorcze mające na celu prawidłowy pobór oraz 
przeciwdziałanie uszczupleniom w podatku od towarów i usług. Informował 
Ministerstwo Finansów o zidentyfikowanych zagrożeniach dla skutecznego poboru 
podatku od towarów i usług oraz przedstawiał propozycje rozwiązań, których 
wprowadzenie mogłoby przyczynić się do uszczelnienia systemu VAT i zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia nadużycia prawa.  

Działania podległych Izbie jednostek organizacyjnych zostały ukierunkowane, 
zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej na przeciwdziałanie istotnym dla gromadzenia dochodów zagrożeniom 
występującym w zidentyfikowanych obszarach ryzyka.  

W badanym okresie Izba zrealizowała na oczekiwanym poziomie większość 
ustalonych przez Ministerstwo Finansów mierników dotyczących gromadzenia 
wpływów podatkowych. Podstawowy cel, jakim było zapewnienie dochodów  
do budżetu państwa nie został jednak osiągnięty w roku 2007 oraz w latach  
2012-2014.  

W latach 2012-2015 nasiliło się wykorzystywanie przez oszustów fikcyjnych faktur. 
Zaległości w podatku VAT wzrosły z 3,5 mld zł na koniec 2012 r. do 23,5 mld zł  
na koniec 2016 r. oraz 31,3 mld zł na koniec 2017 r. Wzrost ten był w znacznym 
stopniu rezultatem wykrycia przez służby skarbowe faktur nieodzwierciedlających 
rzeczywistych transakcji, wystawionych na znaczące kwoty i powodujących istotny 
ubytek dochodów podatkowych. Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe 
wymierzały wysokie kwoty podatków w decyzjach pokontrolnych, należności  
te pozostawały jednak w przeważającej części nieściągalne.  

W zakresie realizacji dochodów poprawa nastąpiła w latach 2016-2018. Dochody  
z podatku VAT w Izbie Administracji Skarbowej wzrosły o 35%, tj. z 54,3 mld zł  
w 2015 r. do 73,3 mld zł3 w 2018 r. Osiągnięty wzrost dochodów był efektem dobrej 
koniunktury w gospodarce, jak i poprawy ściągalności tego podatku. W latach  
2015-2018 wprowadzony został szeroki pakiet zmian legislacyjnych  
i organizacyjnych mających na celu ograniczenie zagrożeń dla gromadzenia 
dochodów z VAT. W nadzorowanych urzędach skarbowych i celno-skarbowych na 
bieżąco wdrażane były nowe rozwiązania. Najważniejszymi były narzędzia 
umożliwiające wykorzystanie danych ze składanych przez podatników plików 
JPK_VAT do identyfikacji podmiotów podejrzewanych o nieprawidłowości  
w rozliczeniach podatkowych. W okresie 2017-2018 wzrósł poziom wykorzystania 
plików JPK_VAT. Liczba przeprowadzonych czynności analitycznych, w których 
wykorzystano pliki JPK_VAT, wzrosła z 2,6 tys. w I półroczu 2017 r. do 383,9 tys.  
w III kwartale 2018 r., czynności sprawdzających, w których wykorzystano pliki 
JPK_VAT, odpowiednio z 2,6 tys. do 31,1 tys., a kontroli podatkowych, w których 
wykorzystano pliki JPK_VAT, z 15 do 101. Wzrosły również kwoty ustaleń 
dokonanych w toku czynności sprawdzających, w których wykorzystano JPK_VAT,  
z 4,2 mln zł w I półroczu 2017 r. do 35,2 mln zł w III kwartale 2018 r., a kontroli 
podatkowych odpowiednio z 41,0 tys. zł do 11,3 mln zł.   

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3  Przyjmując, że dochody w całym 2018 r. rosły w tempie w jakim zostały osiągnięte od stycznia do września 

2018 r. (5,8%). 
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W ramach sprawowanego nadzoru nad urzędami skarbowymi Dyrektor Izby 
Skarbowej, a następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 
systematycznie przeprowadzał kontrole wewnętrzne oraz dokonywał weryfikacji 
wykonania zaleceń pokontrolnych.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznawanie zagrożeń dla gromadzenia dochodów z podatku od 
towarów i usług oraz działania podejmowane w celu ich ograniczenia  

1. W celu systematycznego rozpoznawania zagrożeń dla gromadzenia dochodów 
między innymi z podatku od towarów i usług w strukturze organizacyjnej Izby 
Skarbowej w Warszawie od lipca 2006 r. wyodrębniono komórkę organizacyjną 
odpowiedzialną za analizę ryzyka zewnętrznego i współpracę z innymi 
administracjami podatkowymi, której w okresie objętym kontrolą powierzono takie 
zadania jak: identyfikacja obszarów ryzyka; oszacowywanie poziomu ryzyka  
i ustalanie priorytetów; identyfikacja i analiza negatywnych zjawisk występujących w 
zakresie ujawniania obowiązku podatkowego i poboru podatków; analiza stanu 
zagrożenia oszustwami podatkowymi oraz prowadzenie rejestru ryzyk.  

W latach 2007-2013 realizowane były procedury analizy ryzyka określone  
w Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym5, a w latach 2014-2017 w Polityce 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Od 2009 r.  
w Izbie wyznaczono wojewódzkiego koordynatora ds. zarządzania ryzykiem 
zewnętrznym.  

W celu identyfikacji podmiotów podejrzanych o nadużycia podatkowe,  
w szczególności w podatku od towarów i usług utworzono także struktury wymiany 
informacji z innymi administracjami podatkowymi. W 2005 r.  
w strukturze organizacyjnej Izby Skarbowej w Warszawie wyodrębniono Referat 
Integracji i Współpracy z Innymi Administracjami Podatkowymi. Od 2012 r.  
w Izbie Skarbowej realizowane były, opracowane przez Ministra Finansów, 
procedury analizy ryzyka wobec podmiotów dokonujących rejestracji dla potrzeb 
transakcji wewnątrzwspólnotowych.  

Zasady współpracy pomiędzy organami podatkowymi, celnymi i kontroli skarbowej 
województwa mazowieckiego w zakresie między innymi koordynacji działań 
związanych z realizacją strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym, wobec braku 
rozwiązań systemowych, tj. do czasu wprowadzenia Krajowej Administracji 
Skarbowej, określano w zawieranych porozumieniach. Pierwsze porozumienie 
obowiązujące w okresie objętym kontrolą zawarto w 2006 r., a ostatnie  
w październiku 2016 r. Porozumienia ustalały między innymi zasady wymiany 
informacji, typowania podmiotów do kontroli oraz podejmowania kontroli  
w odniesieniu do określonych kategorii podatników.  

W 2017 r. zgodnie z dokumentem Rekomendacje Szefa KAS w sprawie zasad 
prowadzenia działań przez jednostki organizacyjne KAS w obszarze zapobiegania  
i zwalczania nieprawidłowości w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym 
powołano zespół, który koordynował pracę pionu kontroli celno-skarbowej  
i zwalczania przestępczości ekonomicznej oraz określał kierunki działania  
w najważniejszych sprawach. W skład zespołu wchodziły osoby realizujące zadania 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  Dokument przekazany Dyrektorom Izb Skarbowych przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów 

znak OS7-065/JW/30/2004/OS 658 z dnia 3 lutego 2004 r. 
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z zakresu analiz, komórki dochodzeniowo-śledczej, komórki operacyjno-
rozpoznawczej, komórki kontroli celno-skarbowej, w tym koordynatorzy do 
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.  

2. W okresie objętym kontrolą Izba Skarbowa/Izba Administracji Skarbowej  
w Warszawie wyposażona była w następujące narzędzia wspomagające analizę 
ryzyka:  

− od 2005 r. – Hurtownię danych podatkowych WHTAX, która jest 
informatycznym magazynem danych pochodzących z systemów źródłowych 
urzędów skarbowych z całego kraju i obejmuje dane w zakresie:  

� CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,  

� EGA–SPRAW – egzekucja administracyjna,  

� MIERNIKI – dane z zakresu rachunkowości, egzekucji, wymiaru  
i kontroli w układzie mierników oceny wykonania zadań przez dyrektorów 
IS i naczelników US w zakresie realizacji polityki finansowej państwa, 

� RB – rachunkowość podatkowa według rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej,  

� ZALEGA – rachunkowość podatkowa i egzekucja administracyjna 
dotyczące podmiotów posiadających zaległości przekraczające określoną 
kwotę; 

− od lipca 2004 r. Polską Aplikację VIES – system informatyczny, który pozwala 
na wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE  
o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz o podatnikach VAT UE; zapewnia 
administracji podatkowej natychmiastowy dostęp do bazy danych numerów 
indentyfikacyjnych podatników VAT w innym państwie członkowskim; w ten 
sposób dostawca za pośrednictwem własnej administracji podatkowej ma 
możliwość upewnienia się czy nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT 
(dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego);  

− od 2010 r. – Hurtownię danych podatkowych SPR, która zapewnia dostęp do 
danych zawartych w bazach lokalnych systemu POLTAX wszystkich urzędów 
skarbowych; zakres danych obejmuje:  

� podatki pośrednie (podatek od towarów i usług od importu towarów, 
podatek od towarów i usług, zryczałtowany podatek od towarów i usług od 
okazjonalnych przewozów osób, zwrot osobom fizycznym niektórych 
wydatków mieszkaniowych),  

� podatki bezpośrednie (podatek dochodowy od osób fizycznych, 
zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, 
podatek dochodowy w wysokości 19% pobierany od dochodów  
z pozarolniczej działalności gospodarczej, zryczałtowany podatek 
dochodowy od niektórych przychodów, podatek dochodowy  
z papierów wartościowych i instrumentów finansowych, podatek 
dochodowy od osób prawnych (w ograniczonym zakresie: CIT-10,  
CIT-10R, CIT-6, CIT-6R, CIT-8, CIT-8B, CIT8/O, ZOB-D),  

� podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków  
i darowizn;  

− od 2010 r. – Bazę Podmiotów Szczególnych (BPS) o zasięgu ogólnokrajowym; 
narzędzie utworzone w celu usprawnienia procesu identyfikacji podmiotów 
stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego,  
a w konsekwencji eliminacji lub ograniczenia zjawisk uchylania się od 
zobowiązań oraz unikania płacenia podatków; mając na uwadze różnorodność 
zagadnień objętych tablicami bazy, narzędzie to jest wykorzystywane zarówno 
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przy rejestracji podatników VAT, VAT-UE, jak i w toku bieżącej pracy; spośród 
danych zgromadzonych w BPS istotne znaczenie w procesie weryfikacji 
faktycznego istnienia kontrahenta kontrolowanego podatnika mają informacje 
zawarte w tablicy podmioty „nieistniejące” oraz nierzetelne, w tablicy „podatnicy 
pozbawieni prawa wykonywania działalności gospodarczej” oraz w tablicy 
„podmioty wykreślone z rejestru podatników VAT”;  

− w latach 2015-2016 – Centralny Rejestr Ryzyka (CRR), utworzony przez 
Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (CAiPAP) działające  
w strukturach Izby Skarbowej we Wrocławiu, zawierający informacje  
o zidentyfikowanych ryzykach;  

− od 2016 r. – EWIKON – system, do którego wprowadzane są podstawowe 
informacje na temat prowadzonych kontroli takie jak: nazwa podmiotu, ogólny 
zakres kontroli, data rozpoczęcia i zakończenia kontroli okres,  
za który dany podmiot był kontrolowany, ogólny wynik kontroli; ewidencja 
kontroli obejmuje dane wykorzystywane do koordynacji kontroli; system 
umożliwia użytkownikowi stwierdzenie czy w analizowanym okresie 
przedsiębiorca był objęty kontrolą oraz przez który organ;  

− od 2016 r. – Centralną Ewidencję Kas Rejestrujących (CEKR) obejmującą dane 
pochodzące z urzędów skarbowych między innymi o miejscu instalacji kas; dla 
wyszukanego podmiotu umożliwia przeglądanie danych  
o zaewidencjonowanych kasach rejestrujących;  

− od 2017 r. – Aplikację WRO–SYSTEM – system informatyczny zapewniający 
dostęp do danych gromadzonych przez Ministerstwo Finansów; aplikacja 
składa się z 9 modułów:  

− Moduł Analizer – umożliwia generowanie danych z rejestrów kupna  
i sprzedaży, zawartych w przesyłanych przez podatników plikach JPK_VAT;  

− Moduł Wierzytelności – umożliwia wyszukiwanie faktur wykazanych  
w plikach JPK_VAT za ostatni okres; 

− Moduł Odroczenia – udostępnia użytkownikom informacje  
o przekazanych przez podmioty wnioskach o odroczenie terminu do złożenia 
informacji o ewidencji VAT w postaci JPK_VAT,  

− Moduł WRO–Skarbiec – służy do przeglądania baz danych Departamentu 
Analiz (DPA) Ministerstwa Finansów dotyczących podmiotów krajowych  
i zagranicznych6, 

− Moduł STIR–Kartoteki udostępnia użytkownikom między innymi dane 
podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 4 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa7 oraz dane pochodzące od 
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o rachunkach 
bankowych tych podmiotów, 

− Moduł Transakcje – umożliwia wyszukiwanie podmiotu w plikach JPK_VAT 
przekazanych przez kontrahentów,  

− Moduł System Kompleksowej Oceny Ryzyka Podatkowego (w zakresie 
rejestracji) – moduł ma charakter wspomagający, którego celem jest 
zakwalifikowanie danego podatnika (rejestrującego się, jako podatnik VAT bądź 
VAT-UE) do określonej grupy ryzyka, według jednolitych w całej Krajowej 
Administracji Skarbowej kryteriów,   

                                                      
6  Resortowe bazy danych: Weryfikator - Obowiązki VAT, Baza Podmiotów Szczególnych PL i EU, Podmioty 

podwyższonego ryzyka VIES. Pozaresortowe bazy danych, np. Adresy wirtualne, Gotowe Spółki PL, Baza 
Podmiotów Nierzetelnych Czechy, Zawieszone, wykreślone z VAT Węgry itp. 

7  Dz.U. z 2018 poz. 800, ze zm. 
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− Moduł Ocena Podatnika VAT – moduł ma charakter wspomagający, którego 
celem jest zakwalifikowanie danego podatnika VAT do określonej grupy ryzyka, 
według jednolitych w całej Krajowej Administracji Skarbowej kryteriów; ocena 
ryzyka ma na celu wyodrębnienie grupy podmiotów o podwyższonym i wysokim 
poziomie ryzyka w celu poddania ich wzmożonemu monitoringowi; ocena 
dokonywana jest przy użyciu dostępnych zasobów bazodanowych  
(w tym baz będących w posiadaniu Departamentu Analiz) Ministerstwa 
Finansów w oparciu o metody statystyczno-ekonometryczne,  

− Moduł Raporty – służy do obsługi rozbieżności przekazywanych  
z raportów automatycznych; dostępne raporty: a) identyfikujące podmioty, które 
mają otwarty obowiązek VAT i nie złożyły pliku JPK_VAT lub nie złożyły 
deklaracji VAT7/VAT7 lub nie złożyły żadnego z powyższych dokumentów 
mimo istniejącego obowiązku VAT, b) identyfikujący podmioty deklarujące 
różne wartości podatku naliczonego i należnego pomiędzy deklaracją VAT-
7/VAT-7K a plikiem JPK_VAT, c) identyfikujący podmioty, które w rejestrze 
zakupów wykazały kwotę podatku naliczonego wyższą niż kwota podatku 
należnego wykazanego w rejestrze sprzedaży przez kontrahenta  
w poszczególnych transakcjach. 

− Wdrożenie aplikacji WRO-SYSTEM, która wykorzystuje między innymi dane 
przekazywane przez podatników w plikach JPK_VAT oraz uzyskiwane  
w ramach systemu STIR, zwiększyło możliwości analityczne służb skarbowych.  

Proces analizy ryzyka w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego poza 
wyżej wymienionymi wspomagały takie narzędzia analityczne jak:  

− od 2007 r. aplikacja e-ORUS (Otwarty System Obsługi Niestandardowych 
Raportów POLTAX urzędu skarbowego), która umożliwia wygenerowanie 
raportów na podstawie danych wprowadzonych do systemu POLTAX; e-ORUS 
jest bazą lokalną i funkcjonuje w urzędach skarbowych; aplikacja pozwala na 
wygenerowanie karty analizy ryzyka podmiotu typowanego do kontroli, 
czynności sprawdzających zawierającej informacje takie jak: a) dane 
rejestracyjne (np. adresy prowadzenia działalności gospodarczej, posiadane 
rachunki bankowe, NIP, REGON, data rozpoczęcia działalności, data rejestracji 
w urzędzie skarbowym, klasyfikacja PKD), b) informacje o obowiązkach 
podatkowych, c) informacje o złożonych deklaracjach/zeznaniach podatkowych 
wraz z danymi wykazanymi w tych deklaracjach/zeznaniach, d) informacje  
o kontrolach przeprowadzonych, kontrolach w toku, e) informacje wynikające  
z przeprowadzonych analiz grupowych, segmentacji ogólnej (np. poziom 
ryzyka: niski, średni, wysoki); e-ORUS jest również aplikacją pozwalającą na 
ewidencjonowanie przeprowadzonych przez urzędy skarbowe czynności 
sprawdzających,  

− od 2010 r. podsystem Kontrola8 – funkcjonalność Analiza zasadności zwrotów 
VAT – wspomagająca analizę zasadności zwrotu podatku VAT, umożliwia 
wygenerowanie karty z podstawowymi informacjami o podmiocie spełniającym 
wybrane kryteria, takimi jak: dane rejestracyjne, obowiązek podatkowy  
w podatku VAT, aktywność VIES, branża w jakiej podmiot działa, informacja  
o zaległościach, dokonanych wpłatach, liczbie kontroli, wielkości zatrudnienia; 
systemowym wynikiem dokonanej analizy jest ocena podmiotu (określenie 
ryzyka: wysokie, średnie, niskie); 

− od 2010 r. podsystem Kontrola – funkcjonalność Analiza Grupowa –
wspomagająca proces typowania podmiotów do kontroli podatkowych  
i czynności sprawdzających w obszarach ryzyka wskazanych w Krajowych 

                                                      
8  Podsystem systemu Poltax. 
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Planach Dyscypliny Podatkowej/Krajowych Planach Działań według 
określonych kryteriów;  

− od 2014 r. Segmentacja Ogólna – mająca na celu dokonanie podziału całej 
populacji podmiotów podlegających obowiązkom podatkowym na dwie 
zasadnicze grupy: podmioty rzetelne (wiarygodne), podmioty nierzetelne 
(niewiarygodne); celem podziału jest wyłonienie z całej populacji podmiotów,  
w stosunku do których istnieje relatywnie mniejsze prawdopodobieństwo 
naruszania norm prawa podatkowego i które należy traktować w sposób 
specjalny, preferencyjny w stosunku do pozostałych podatników;  

− od 2015 r. Karta Oceny Ryzyka Rejestracji Podmiotu (KORRP) – aplikacja do 
oceny ryzyka rejestracji podmiotu w urzędzie skarbowym; każdorazowo, przed 
podjęciem decyzji o nadaniu NIP lub zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze 
Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników nowej działalności gospodarczej  
(w przypadku posiadania już nr NIP), pracownik komórki właściwej do spraw 
identyfikacji i rejestracji podatkowej powinien dokonać oceny zmierzającej do 
określenia, na jakim poziomie ryzyka klasyfikuje się dany podmiot; ocena 
dokonywana była poprzez przypisanie podmiotowi sumy punktów według 
jednolicie określonych kryteriów – na podstawie informacji dostarczonych przez 
podmiot oraz na podstawie dokumentów i informacji posiadanych lub 
dostępnych urzędowi skarbowemu rejestrującemu podatnika; pracownicy 
urzędów skarbowych korzystali z formularza elektronicznego; lokalnie 
instalowane narzędzie przyspieszało prowadzenie analiz, umożliwiając 
jednocześnie tworzenie lokalnej bazy danych, w której zapisywane były wyniki 
analiz; możliwe jest uzyskanie w każdej chwili informacji na temat wyników 
analizy ryzyka rejestracji określonego podmiotu lub też wybranej grupy 
podmiotów; KORRP od 5 kwietnia 2018 r. zastąpiona została Systemem 
Kompleksowej Oceny Ryzyka Podatkowego w zakresie rejestracji (SKORP – 
Rejestracja), będącym modułem aplikacji WRO-System.  

− od 2004 r. Aplikacja SeRCe używana przy weryfikacji danych rejestracyjnych 
(otwartych/zamkniętych obowiązków podatkowych podmiotów, siedzib i miejsc 
prowadzenia działalności), sprawdzeniu właściwości miejscowej/rzeczowej 
podmiotu. 

(akta kontroli str. 24-29, 45-50, 69-76, 104-112, 131-391, 1341) 

3.  W badanym okresie kluczowe obszary ryzyka były określone: 

− w latach 2007-2013 w Krajowych Planach Dyscypliny Podatkowej 
(sporządzonych w oparciu o założenia Strategii zarządzania ryzykiem 
zewnętrznym z 2004 r.), 

− w latach 2014-2016 w Krajowych Planach Działań (opracowanych  
w ramach Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji 
podatkowej z 2014 r., która obowiązywała do 28 lutego 2017 r.). 

W związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przestała 
obowiązywać Polityka zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji 
podatkowej. W marcu 2018 r. w IAS w Warszawie, dokonano analizy efektywności 
kontroli podatkowych przeprowadzonych w 2017 r. uwzględniając założenia 
Wojewódzkiego Planu Działań na 2016 r. Z dokonanej oceny wynikało, że urzędy 
skarbowe województwa mazowieckiego w 2017 r. kontynuowały działania kontrolne 
w podobszarach wysokiego ryzyka. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe  
w realizację działań w podobszarach ryzyka, w których stwierdzono największą  
w skali całego kraju częstotliwość naruszeń obowiązków podatkowych 
zaangażowały 70,0% ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli (wobec założonych 
50,0%), a uszczuplenia z kontroli przeprowadzonych w podobszarach ryzyka 
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wyniosły 86,6% ogólnej sumy uszczupleń ustalonych w wyniku przeprowadzonych 
kontroli. W pozostałych urzędach skarbowych wskaźniki te wyniosły odpowiednio 
72,4% i 59,3%. 

− W latach 2017-2018 zasady analizy ryzyka były określone w Rekomendacjach 
Szefa KAS w sprawie zasad prowadzenia działań przez jednostki 
organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze zapobiegania  
i zwalczania nieprawidłowości podatkowych oraz w Kierunkach działań 
kontrolnych KAS.  

Corocznie opracowywane przez Ministerstwo Finansów Krajowe Plany Dyscypliny 
Podatkowej9 obejmowały krajowy katalog obszarów ryzyka uznanych za istotne 
zagrożenie dla prawidłowego poboru podatków oraz opis nieprawidłowości. 
Kluczowymi obszarami ryzyka w zakresie podatku od towarów i usług w latach 
2007-2013 było: 

− dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – obszar przyjęty, jako 
odrębny obszar ryzyka w latach 2007-2012, a w 2013 r. włączony do obszaru 
obejmującego zwroty podatku od towarów i usług,  

− wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów podatku od towarów i usług 
lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do 
przeniesienia – obszar ryzyka przyjęty na lata 2010-2013, objął również 
realizowane w latach 2007-2009, jako odrębne obszary ryzyka: usługi 
budowlane, podmioty nabywające i świadczące usługi niematerialne, 
dokonywanie obrotu paliwami,  

− podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające 
składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą – obszar 
realizowany w latach 2010-2013; od 2010 r. objął realizowane w latach  
2007-2009, jako odrębne obszary ryzyka: podmioty, które nie dokonały 
rejestracji w podatku VAT, pomimo przekroczenia wartości sprzedaży 
określonej w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniającej do 
skorzystania ze zwolnienia, podatnicy uśpieni, szara strefa handlu pojazdami 
samochodowymi,   

− podatnicy nierealizujący obowiązków ewidencjonowania obrotów przy 
zastosowaniu kas fiskalnych (2007-2008),  

− podatnicy podatku VAT deklarujący wysoki obrót i jednocześnie wykazujący  
w składanych deklaracjach podatkowych niewielkie kwoty podatku do wpłaty 
bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na 
następny okres rozliczeniowy, niekontrolowani przez organy podatkowe przez 
dłuższy czas (2007-2008),  

− podatnicy dokonujący transakcji gospodarczych za pośrednictwem Internetu 
(2009-2013).  

Poza krajowymi obszarami ryzyka określonymi w KPDP, na terenie działania Izby 
Skarbowej w Warszawie realizowano także działania w wojewódzkich obszarach 
ryzyka zewnętrznego ujętych w Wojewódzkich Planach Dyscypliny Podatkowej. 
Jako wojewódzkie obszary ryzyka na 2008 r. przyjęto obszar ryzyka związany  
z ewidencją i identyfikacją oraz aktualizacją danych dotyczących podatników  
i płatników oraz na 2008 r. i 2009 r. obszar ryzyka związany z wykazywaniem  
w deklaracjach wysokiego podatku naliczonego przy sprzedaży opodatkowanej 
stawkami innymi niż podstawowa. W kolejnych latach, wobec zmian zakresów 
priorytetowych obszarów ryzyka ujętych w Krajowych Planach Dyscypliny 
Podatkowej, na terenie województwa mazowieckiego realizowano wyłącznie 

                                                      
9  Opracowanych w ramach Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym. 
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działania w krajowych obszarach ryzyka, które wyczerpywały zidentyfikowane 
istotne ryzyka.  

Krajowe Plany Działań (KPD)10 były w latach 2014-2016 narzędziem wspierającym 
proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej poprzez 
wskazanie zjawisk i obszarów, na których organy podatkowe w danym roku powinny 
koncentrować swoje działania. Na podstawie KPD w Izbie Skarbowej w Warszawie 
opracowane były przez komórkę zarządzania ryzykiem zewnętrznym Wojewódzkie 
Plany Działań. W planach tych ustalano hierarchię realizowanych podobszarów 
krajowych, uwzględniając poziom zagrożenia w województwie mazowieckim. Celem 
działań podejmowanych w poszczególnych podobszarach ryzyka określonych  
w wojewódzkich planach działań było zapewnienie właściwego poziomu wpływów 
do budżetu państwa oraz ograniczenie unikania opodatkowania.  

Obszarem najbardziej zagrożonym wystąpieniem nieprawidłowości wskazanym  
w Krajowych Planach Działań był podatek od towarów i usług. Zgodnie z KPD 
najwyższe wartości ryzyka, przy jednocześnie najwyższych kwotach uszczupleń 
ujawnione zostały przez urzędy skarbowe w następujących podobszarach:  

− Doradztwo i inne usługi niematerialne (2015-2016), 

− Działalność agentów sprzedaży towarów (2015-2016), 

− E-handel i usługi informatyczne (2014-2016), 

− Gastronomia i zakwaterowanie (2014), 

− Produkcja i handel elektroniką (2014-2016), 

− Handel hurtowy pozostały (2015-2016), 

− Handel produktami spożywczymi i tytoniem (2016), 

− Motoryzacja (2014-2016), 

− Nieruchomości (2014-2016), 

− Opieka zdrowotna (2016), 

− Paliwa (2014-2016), 

− Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi (2014-2016), 

− Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane (2014-2016), 

− Recykling (2014-2015), 

− Rolnictwo (2014), 

− Transport i logistyka (2014-2016), 

− Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (2016). 

Zgodnie z Rekomendacjami Szefa KAS w sprawie zasad prowadzenia działań przez 
jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze zapobiegania 
i zwalczania nieprawidłowości podatkowych analiza ryzyka w zakresie podatku VAT 
ukierunkowana została na rozpoznawanie: 

− w 2017 r. przestępstw karuzelowych, zwrotów o wartości przekraczającej 
określoną kwotę, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym o wartości 
przekraczającej określoną kwotę, fałszowania dokumentacji podatkowej, 
niezgłoszonej działalności gospodarczej, 

− w 2018 r. przestępstw karuzelowych, przestępstw przeciwko zasadom obrotu  
z zagranicą towarami i usługami, niezgłoszonej działalności gospodarczej. 

Ponadto w 2018 r. Ministerstwo Finansów określiło Kierunki działań kontrolnych 
Krajowej Administracji Skarbowej. W obszarze podatku od towarów i usług, kontrola 
celno-skarbowa miała koncentrować się na zwalczaniu między innymi oszustw 

                                                      
10  Opracowanych w ramach Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. 
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karuzelowych oraz innych oszustw z udziałem „znikającego podatnika”. Do objęcia 
kontrolą podatkową wskazano m.in. takie zagadnienia jak:  

− zasadność zwrotu podatku,  

− rzetelność rozliczeń podatkowych podmiotów wykazujących straty przez co 
najmniej trzy lata podatkowe w okresie pięcioletnim, które jednocześnie 
wykazują wysokie zwroty podatku VAT oraz zakupy środków trwałych,  
z uwzględnieniem źródeł finansowania strat, 

− prowadzenie działalności niezarejestrowanej lub działalności, w której ryzyko 
niedeklarowania całości przychodów jest wysokie - w szczególności w takich 
branżach jak: budownictwo, motoryzacja, gastronomia, handel, w tym 
internetowy, rolnictwo, usługi finansowe, doradcze i inne niematerialne,  

− rzetelność rozliczeń podatkowych podmiotów wykazujących wysoką wartość 
zakupów usług obcych, w szczególności usług doradczych, księgowych, 
badania rynku, zarządzania, opłat licencyjnych, praw autorskich, 

− prawidłowość opodatkowania obrotu towarami pochodzenia 
dalekowschodniego, 

− rzetelność opodatkowania produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi. 

(akta kontroli str. 29, 78-79, 392-636) 

4. Zobowiązanie organów podatkowych do podejmowania działań w celu 
rozpoznawania i wykrywania zagrożeń występujących w gospodarce wynikało  
z dokumentów opracowanych przez Ministerstwo Finansów. 
W latach 2007-2013, zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Finansów na 
poszczególne lata Zadaniami dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów 
skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa, organy podatkowe 
zostały zobowiązane do: 
− stałego monitorowania obszarów ryzyka określonych w Krajowym Planie 

Dyscypliny Podatkowej,  

− podejmowania działań w celu rozpoznawania i wykrywania innych zagrożeń 
występujących w gospodarce, stanowiących potencjalne obszary ryzyka 
zewnętrznego, 

− podejmowania wszelkich działań w celu wykrywania nadużyć w zakresie 
podatku od towarów i usług, w tym szczególnie takich jak: „oszustwa 
karuzelowe” i „znikający podatnik”,  

− Realizacja przez urzędy skarbowe zadań w obszarach ryzyka była 
monitorowana na podstawie półrocznych sprawozdań MF-ZRZ. Analizowano 
między innymi liczbę i efekty czynności sprawdzających oraz kontroli 
podatkowych w priorytetowych obszarach ryzyka.     

W styczniu 2007 r. zostały skierowane przez Ministerstwo Finansów szczegółowe 
wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie weryfikacji rozliczeń 
podatku od towarów i usług11, w tym przed dokonaniem zwrotu nadwyżki podatku 
naliczonego przed należnym, rejestracji oraz wykreślania z rejestru podatników 
VAT. Urzędy skarbowe otrzymały szczegółowe wytyczne, które opisywały m.in. 
czynności w zakresie: 
− zbierania i analizowania informacji, które mogą stanowić podstawę do 

stwierdzenia wystąpienia uszczuplenia podatkowego w podatku VAT, 

                                                      
11 Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych zakresie podatku od towarów i usług ze stycznia 2007 r., 

ostatnia aktualizacja w marcu 2016 r. Wytyczne przekazano dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom 
urzędów skarbowych przy piśmie z dnia 24 stycznia 2007 r. znak: AP12-065/4/01/MWM/2007/534. Wytyczne 
zastąpiły Wytyczne do organizacji prac w urzędach skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług 
wprowadzone decyzją 13/OS Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. 
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− dokonywania analizy prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, 
a w sytuacji zaistnienia podejrzenia, co do prawidłowości i rzetelności 
prowadzonej działalności, podejmowania czynności sprawdzających i kontroli 
podatkowych, 

− monitorowania realizacji obowiązków podatkowych przez podatników VAT.  
Zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Finansów procedurą oceny ryzyka 
podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, urzędy skarbowe 
zostały zobowiązane od 2012 r. do monitorowania podmiotów zaklasyfikowanych do 
grupy podwyższonego ryzyka, prowadzenia analizy danych przekazywanych przez 
te podmioty w ramach prowadzonej działalności, jako podatników VAT-UE. 
Sporządzanie raportów wspomagających działania analityczne umożliwiał system 
VIES. Natomiast Izba Skarbowa została zobowiązana do monitoringu i analizy 
informacji gromadzonych przez urzędy skarbowe. Zadania w tym zakresie były 
monitorowane, w szczególności sprawdzano czy urzędy skarbowe wyjaśniały 
rozbieżności między danymi z systemu VIES o dostawach do Polski z danymi 
deklarowanymi przez podatników polskich o nabyciach.  
W latach 2015-2016 urzędy skarbowe zostały zobowiązane przez Ministerstwo 
Finansów do przekazywania informacji o kluczowych ryzykach z użyciem narzędzia 
– Centralny Rejestr Ryzyka (CRR). Za funkcjonowanie CRR odpowiadało Centrum 
Analiz i Planowania Administracji Podatkowej działające w strukturach Izby 
Skarbowej we Wrocławiu. Narzędzie to zostało udostępnione testowo do użytku 
naczelnikom urzędów skarbowych województwa mazowieckiego w maju 2015 r.  
W grudniu 2016 r. Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier 
Ministerstwa Finansów zwolnił naczelników urzędów skarbowych z obowiązku 
opracowywania dokumentacji ryzyka na potrzeby zasilania lokalnego rejestru 
ryzyka. Podyktowane to było zgłoszeniami dotyczącymi nadmiernego obciążenia 
pracami analitycznymi urzędów skarbowych. Pracownicy jednostek administracji 
skarbowej po 2016 r. mogą przeglądać dane w Centralnym Rejestrze Ryzyka  
(nie są one jednak aktualizowane).  

W okresie od września do grudnia 2016 r. w Izbie Skarbowej w Warszawie, na 
podstawie danych otrzymanych z urzędów skarbowych województwa 
mazowieckiego do Centralnego Rejestru Ryzyka wprowadzono, 12 ryzyk 
dotyczących podatku VAT, w tym: 

− ryzyko nierealizowania zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku 
z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych 
rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność 
gospodarczą, 

− ryzyko niewykazywania do opodatkowania całości osiąganych przychodów, 
poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach 
rejestrujących, 

− ryzyko dokonywania pozornych transakcji celem generowania fikcyjnych 
kosztów uzyskania przychodu oraz podatku naliczonego innym podmiotom,  
w tym w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT, 

− ryzyko związane z handlem tekstyliami, 

− ryzyko nieprawidłowości rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do 
nieściągalnych wierzytelności (tzw. „ulga na złe długi”), 

− ryzyko zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz podatku naliczonego związane z wykorzystaniem faktur, 
które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, 
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− ryzyko zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz podatku naliczonego związane z wykorzystaniem faktur, 
które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, 

− ryzyko narażenia budżetu państwa na straty w wyniku uczestnictwa podmiotów 
w transakcjach karuzelowych, 

− ryzyko opodatkowania sprzedaży usług według niewłaściwych stawek, w tym 
również poprzez błędne kwalifikowanie transakcji, jako usługa zamiast obrót 
towarem,  

− ryzyko prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej.  

W lipcu 2017 r. Ministerstwo Finansów przekazało podległym jednostkom 
Rekomendacje Szefa KAS w sprawie zasad prowadzenia działań przez jednostki 
organizacyjne KAS w obszarze zapobiegania i zwalczania nieprawidłowości 
podatkowych12. Naczelnicy urzędów skarbowych zobowiązani zostali do 
prowadzenia stałego monitoringu zasadności nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. 
Natomiast naczelnicy urzędów celno-skarbowych zostali zobowiązani do 
monitorowania prawidłowości wykazanej nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym o wartości przekraczającej ustaloną kwotę, a także do analizy ryzyka  
w sprawach przestępstw karuzelowych oraz niezgłoszonej działalności 
gospodarczej. Dyrektor Izb Administracji Skarbowej systematycznie badał na 
podstawie sprawozdań Naczelnika UCS w Warszawie czy wszystkie podmioty 
zostały objęte monitoringiem  
Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przekazał do 
Izby cztery sprawozdania zawierające wykazy podmiotów objętych monitoringiem. 
W wyniku działań analitycznych, do właściwych naczelników urzędów skarbowych 
skierował informacje o 80 podmiotach z wskazaniem na potrzebę przeprowadzenia 
czynności sprawdzających. Ponadto kontrolą celno-skarbową objęto 12 podmiotów, 
w tym:   
− siedem podmiotów w zakresie cen transferowych lub optymalizacji podatkowej, 

− cztery podmioty w zakresie niezgłoszonej działalności gospodarczej 
prowadzonej w większych rozmiarach albo nieujawnionych źródeł dochodu,  

− jeden podmiot w zakresie nielegalnej produkcji lub obrotu wyrobami 
akcyzowymi.     

− Zgodnie z Rekomendacjami Szefa KAS naczelnicy urzędów celno-skarbowych, 
zobowiązani byli do prowadzenia działalności analitycznej i przekazywania do 
Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Dyrektora IAS informacji  
o stwierdzonych lub uprawdopodobnionych nowych mechanizmach oszustw 
podatkowych wraz z opisem stanu faktycznego i prawnego. 

− W okresie 2017-2018 Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Warszawie nie przekazywał do Ministerstwa Finansów, za pośrednictwem 
tutejszej Izby, informacji o stwierdzonych lub uprawdopodobnionych nowych 
mechanizmach oszustw podatkowych.   

(akta kontroli str. 29-31, 80, 98, 637-860) 

Jednostki podległe Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 
przekazywały informacje o ryzykach dla gromadzenia dochodów z VAT oraz  
o zidentyfikowanych nieprawidłowościach. Dotyczyły one na przykład:  

− transakcji w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy przedmiotów leasingu 
uprzednio leasingowanych na terytorium RP, cen transferowych, handlu 
tekstyliami (styczeń 2018 r.),  

                                                      
12  Dokument został zaktualizowany w 2018 r. 
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− procederu polegającego na wystawianiu fikcyjnych faktur mających 
dokumentować świadczenie usług telefonii internetowej (styczeń 2018 r.),   

− mechanizmu obrotu lekami z wykorzystaniem zarejestrowanych zakładów 
leczniczych (lipiec 2018 r.),   

− nieewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych całości obrotów uzyskanych  
przez podatników prowadzących placówki gastronomiczne (sierpień 2018 r.). 

(akta kontroli str. 80-81, 895-934) 

5. Na podstawie sprawozdań o kontrolach podatkowych i czynnościach 
sprawdzających przeprowadzonych przez urzędy skarbowe oraz o działaniach  
w zakresie ujawniania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w Izbie Skarbowej,  
a następnie w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie były gromadzone  
i analizowane zbiorcze dane o wynikach przeprowadzonych kontroli. 

Nieprawidłowości ujawniane w kontrolach podatkowych rozliczeń podatku VAT  
w latach 2007-2018 dotyczyły głównie: 

− wystawiania faktur dokumentujących fikcyjne transakcje, 

− niezasadnego wykazywania stawki 0% z tytułu deklarowania fikcyjnej 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

− dokonywania czynności sprzedaży bez jej dokumentowania, 

− niewykazywania do opodatkowania obrotów wynikających z wystawionych 
faktur, 

− opodatkowania sprzedaży według niewłaściwych stawek, 

− błędnego określenie momentu powstania obowiązku podatkowego, 

− błędnego ustalenia miejsca świadczenia usług, 

− odliczania podatku VAT z faktur wystawionych przez nieistniejący podmiot, 

− odliczania podatku VAT z faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń 
gospodarczych, 

− odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów  
i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczania, 

− prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, 

− nieewidencjonowania sprzedaży prowadzonej w sieci Internet, 

− niewywiązywania się z obowiązku pomniejszenia przez dłużnika podatku 
naliczonego z tytułu ulgi za złe długi, 

− dokonywania sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, 

− błędnej kwalifikacji dokonywanych czynności, jako czynności zwolnionych, 

− braku rejestracji dla potrzeb podatku VAT. 

6. W okresie objętym kontrolą w ramach Izby Skarbowej/Izby Administracji 
Skarbowej w Warszawie nie działały centra analiz o znaczeniu ponadregionalnym 
(centra strategiczne, krajowe grupy zadaniowe).  

(akta kontroli str. 31, 82-83, 935-1075) 

7. Izba Skarbowa, a następnie Izba Administracji Skarbowej analizowała działania 
urzędów skarbowych w zakresie realizacji zarządzania ryzykiem zewnętrznym  
i przekazywała do Ministerstwa Finansów sprawozdania lub informacje w tym 
zakresie: 

− w latach 2007-2013 r. przekazywano wyniki analiz prowadzonych na podstawie 
sprawozdań urzędów skarbowych z realizacji strategii zarządzania ryzykiem 
zewnętrznym, 



 

15 

− od września 2014 r. do lipca 2017 r. przekazywano wyniki analiz obejmujących 
zagrożenia dla systemu podatkowego, przeprowadzonych przez komórki 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym na podstawie danych uzyskanych  
z urzędów skarbowych (tzw. karty analiz13).  

W latach 2012-2018, w ramach wykonywania bieżących obowiązków w zakresie 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym, Izba informowała Ministerstwo Finansów  
o zidentyfikowanych zagrożeniach dotyczących rozliczeń w podatku od towarów  
i usług. Na przykład:  

− 31 lipca 2012 r. poinformowała o nowych zidentyfikowanych obszarach ryzyka 
obejmujących m.in.: podmioty rezygnujące ze statusu czynnego podatnika 
VAT, proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego-korekta podatku 
naliczonego, podatnicy niedokonujący pomniejszenia podatku naliczonego 
mimo ciążącego na nich obowiązku określonego w art. 89b ustawy o VAT, 
usługi transportowe związane z obszarem ryzyka obrót stalą;  

− 3 grudnia 2015 r., na podstawie zgłoszenia Naczelnika Drugiego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, poinformowano  
o zagrożeniu wynikającym z możliwości wykorzystywania obniżonej stawki 
podatku przy dostawie towarów przeznaczonych do stosowania, jako dodatki 
do pasz na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego; informację przekazano 
także do innych organów podatkowych województwa mazowieckiego; 

− 22 czerwca 2015 r. poinformowano o przypadkach złożenia korekt deklaracji 
VAT w ostatnim dniu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego;  

− 6 listopada 2017 r. o ujawnionych mechanizmach oszustw podatkowych  
w zakresie podatku od towarów i usług, w tym wystawianiu fikcyjnych faktur, 
oszustwach związanych z odwrotnym obciążeniem, fikcyjnych nabyciach od 
rolników ryczałtowych, nieprawidłowościach w handlu importowanymi towarami 
z Azji w Wólce Kosowskiej; 

− 15 stycznia 2018 r. o usługach telekomunikacyjnych VOIP, obrocie lekami, 
wyłudzaniu zwrotów VAT.  

Ponadto Izba informowała Ministerstwo Finansów o występujących rozbieżnościach 
w orzecznictwie sądowym oraz wątpliwościach interpretacyjnych, które w ocenie 
Dyrektora Izba Administracji Skarbowej w Warszawie miały wpływ na jednolitość  
i jakość postępowania organów podatkowych. Na przykład:  

− pismo z 16 czerwca 2011 r., w którym zgłoszono wątpliwości w zakresie 
zawieszenia biegu terminu przedawnienia;  

− pismo z 5 lipca 2011 r., w którym zgłoszono rozbieżności w orzecznictwie 
sądowym w zakresie biegu terminu przedawnienia;  

− pismo z 2 marca 2012 r., w którym zgłoszono wątpliwości w zakresie naliczania 
odsetek w przypadku, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się 
strona; 

− pismo z 28 stycznia 2014 r., w którym przedstawiono uwagi i spostrzeżenia 
dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  
w zakresie instytucji odpowiedzialności solidarnej nabywcy; 

− pismo z 25 maja 2018 r., w którym zgłoszono rozbieżności w orzecznictwie 
sądów administracyjnych w odniesieniu do uchylania postanowień organów 
podatkowych w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów  
i usług z powodu braku określenia w tych postanowieniach daty tego 
przedłużenia,  

                                                      
13  Obowiązek przekazywania kart analiz został wprowadzony we wrześniu 2014 r., a odwołany w lipcu 2017 r. 
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− pismo z 7 czerwca 2018 r., w którym zgłoszono rozbieżności w zakresie daty 
doręczenia postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu, 

− pismo z 7 sierpnia 2018 r., w którym przedstawiono wątpliwości w zakresie 
doręczania korespondencji poza granicę kraju. 

W latach 2010-2013 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonywał oceny 
działań podejmowanych w poszczególnych obszarach ryzyka ujętych w Krajowych 
Planach Dyscypliny Podatkowej oraz zgłaszał do Ministerstwa Finansów propozycje 
ograniczenia lub eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości, w tym propozycje zmian 
przepisów prawa. Przekazane propozycje dotyczyły m.in.: 

− zmniejszenia wysokości wartości transakcji, która warunkuje wystąpienie na 
formularzu SCAC do innych administracji podatkowych krajów Unii Europejskiej 
o przeprowadzenie czynności sprawdzających,  

− wprowadzenia jednolitego terminu składania deklaracji VAT i informacji  
VAT-UE,  

− monitorowania podmiotów dokonujących dostaw oraz świadczących usługi na 
terytorium UE i wykazujących skokowy wzrost wartości transakcji mogący 
świadczyć o uczestnictwie podatnika w transakcjach karuzelowych,  

− możliwości umieszczania w informacjach podsumowujących VAT-UE kwot 
nabyć również w walutach obcych wynikających z faktur, 

− rozszerzenia zakresu art. 96 ust. 8 ustawy o VAT dotyczącego wykreślenia 
podatników podatku VAT z urzędu, w przypadku, gdy podatnik podatku VAT 
ma zawieszoną działalność, składa „zerowe deklaracje" i brak jest z nim 
kontaktu,  

− zmian w przepisach zobowiązujących portale aukcyjne do automatycznego 
przekazywania informacji na temat podmiotów, które dokonują transakcji 
sprzedaży, 

− wprowadzenia uregulowań prawnych, umożliwiających występowanie do 
banków o podanie informacji o przepływach na rachunkach w toku czynności 
sprawdzających. 

− Propozycje rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby przynieść ograniczenie 
nieprawidłowości w rozliczeniach VAT były przekazywane również doraźnie, 
przeważnie w odpowiedzi na zapytania Ministerstwa Finansów. Na przykład, 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pismem z 7 kwietnia 2016 r., w związku 
ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, zgłosił do Ministerstwa Finansów, 
przekazane przez naczelników urzędów skarbowych województwa 
mazowieckiego, propozycje rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby 
przyczynić się do uszczelnienia systemu VAT i zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia nadużycia prawa oraz wskazał problemy, których wyeliminowanie 
mogłoby przyczynić się do bardziej skutecznego działania administracji 
skarbowej, w tym:    

− wprowadzenie rozwiązań eliminujących rejestrację VAT spółek na tzw. słupy; 
− likwidację kwartalnego rozliczenia podatku VAT i wprowadzenie wyłącznie 

miesięcznego okresu rozliczenia podatku VAT; 
− likwidację 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT; 
− doprecyzowanie przepisów dotyczących przedłużania terminów zwrotu; 
− wprowadzenie jednolitej stawki VAT na materiały i usługi budowlane; 
− rozszerzenie uprawnień organów podatkowych w zakresie uzyskiwania danych 

od banków; 
− wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych dla wszystkich podatników 

prowadzących działalność gospodarczą, którzy dokonują sprzedaży towarów 
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lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej; 

− zmniejszenie limitu, od którego transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny 
być obowiązkowo realizowane bezgotówkowo. 

(akta kontroli str. 32-33, 1076-1247, 1342-1348, 2464-2467) 

8. Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Warszawie brali udział  
w realizacji projektów oraz w spotkaniach zespołów roboczych, utworzonych przez 
Ministra Finansów, w związku z przygotowaniem, rozbudową lub wdrożeniem 
nowych rozwiązań, między innymi w: 

− zespole powołanym do wdrożenia aplikacji do obsługi podmiotów świadczących 
usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób (2011 r.); 

− zespole wykonawczym ds. przygotowania i wdrożenia w Polsce unijnej 
procedury szczególnej w zakresie usług telekomunikacyjnych, nadawczych  
i elektronicznych, w projekcie e-Podatki, MOSS – mały punkt kompleksowej 
obsługi (lata 2013-2015);  

− zespole do spraw analizy aktów prawnych stosowanych przez Służbę Celną  
i administrację podatkową oraz propozycji zmian dotyczących uszczelnienia 
systemu podatkowego, obrotu towarowego, zwiększenia wpływów 
budżetowych, a także zwiększenia skuteczności i efektywności egzekucji; 
efektem pracy było opracowanie propozycji zmian i nowych rozwiązań  
w obszarze legislacyjnym nadzorowanym przez Służbę Celną i administrację 
podatkową (2015 r.); 

− projekcie dotyczącym kas rejestrujących software; przedmiotem prac było 
sporządzenie listy raportów możliwych do wygenerowania z systemu 
analitycznego i Centralnego Repozytorium Kas (w latach 2017 – 2018); 

− zespole projektowym Mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT Split 
Payment (w latach 2017-2018); 

− zespole ZISAR II; udział w pracach mających na celu rozszerzenie wdrożonego 
w obszarze Służby Celnej na obszar Administracji Skarbowej Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZISAR I), który służy do rejestracji kontroli, 
czynności sprawdzających, oceny informacji oraz jako wsparcie dla analizy 
ryzyka (2017 r.). Uruchomienie produkcyjne, ogólnopolskie planowane jest na 
początek 2019 r.;  

− zespole roboczym ds. opracowania polityki zarządzania procesem analitycznym 
w KAS (2018). Zakończenie prac zespołu planowane jest do końca 2018 r. 

− zespole projektowym Zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT7K 
drogą zastąpienia przez plik JPK_VDEK -VAT-OUT (2018 r.);  

− zespole projektowym JPK_CVP – wdrożenie obsługi JPK dla 
mikroprzedsiębiorców (2018r.); projekt przewidywał między innymi opracowanie 
procedury dla urzędów skarbowych w zakresie obsługi plików JPK_VAT 
składanych przez przedsiębiorców, przeszkolenie pracowników urzędów 
skarbowych i koordynatorów JPK w izbach administracji skarbowej, utworzenie 
help desku JPK; projekt został zakończony w dniu 30 września 2018 r.  

(akta kontroli str. 33-34, 68-69, 126, 128, 1248-1298, 1339-1340) 

9. Izba Skarbowa/Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zgłaszała uwagi do 
przesyłanych przez Ministerstwo Finansów projektów rozwiązań mających na celu 
uszczelnienie poboru podatku VAT, poprawę skuteczności aparatu skarbowego,  
w tym projektów aktów prawnych. Na podstawie badanej próby 75 spraw 
otrzymanych w latach 2007-2018, ustalono, że wyznaczony przez Ministerstwo 
Finansów termin na zgłoszenie uwag w 41 sprawach wyniósł do pięciu dni,  
w 28 sprawach od sześciu do 10 dni, a w sześciu sprawach 11 i więcej dni. Uwagi 
zgłoszono w 15 sprawach, w których wyznaczony przez Ministerstwo Finansów 
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termin wyniósł od jednego do 16 dni (z tego w ośmiu sprawach termin ten wyniósł 
od sześciu do ośmiu dni, w czterech sprawach od jednego do trzech dni, w dwóch 
sprawach od czterech do pięciu dni), na przykład:  
− uwagi zgłoszono do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów  

i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa przekazanego pismem z 26 lutego 
2013 r. w terminie wyznaczonym na ich wniesienie, tj. 28 lutego 2013 r.  

− uwagi zgłoszono do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej przekazanego 
pismem z 13 grudnia 2016 r. w terminie wyznaczonym na ich wniesienie,  
tj. 15 grudnia 2016 r. 

− uwagi zgłoszono do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy  
o podatku od towarów i usług i innych ustaw (o podatku dochodowym od osób 
prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne oraz o transporcie drogowym) przekazanego pismem z 5 lipca 2010 r. 
w terminie wyznaczonym na ich wniesienie, tj. 8 lipca 2010 r. 

− uwagi zgłoszono do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, przekazanego pismem  
z 11 lutego 2013 r. w terminie wyznaczonym na ich wniesienie, tj. 14 lutego 
2013 r. 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nie wskazał przypadków,  
w których wyznaczony przez Ministerstwo Finansów termin był niewystarczający na 
wniesienie uwag.  
Zdaniem NIK ustalanie przez Ministerstwo Finansów krótkich terminów opiniowania 
projektów aktów prawnych, zawierających kompleksowe zmiany regulacji prawnych 
o charakterze instytucjonalnym, utrudniało dokonanie analizy i przedstawienie 
kompleksowego stanowiska przez organ wydający opinię.  
Część zgłoszonych uwag znalazła odzwierciedlenie we wprowadzanych 
rozwiązaniach. Na przykład:  
− uwagi z dnia 8 czerwca 2012 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku 

VAT wraz z propozycją zmian w przepisach częściowo znalazły 
odzwierciedlenie w przepisach ust. 2a-2h artykułu 86 ustawy o VAT 
wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniającej ustawę 
o podatku od towarów i usług14 oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania 
nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku 
niektórych podatników15; regulacje te poprzez obowiązek zastosowania tzw. 
pre-współczynnika zapobiegły pełnemu odliczaniu podatku naliczonego przez 
podmioty, które zasadniczo wykonują czynności nieopodatkowane, ale dokonują 
zakupów związanych zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak  
i niepodlegającym opodatkowaniu; 

− spostrzeżenia z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczące zastosowania nowych 
przepisów w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywców w części 
dotyczącej objęcia mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT wybranych grup 
produktów oferowanych w branży elektronicznej i IT zrealizowane zostały 
poprzez rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o podatku VAT o pozycje 28a, 
28b i 28c na mocy art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych16; 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 605. 
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 2193. 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 605. 
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− uwagi z dnia 31 lipca 2015 r. do projektu rozporządzenia w sprawie zwrotu 
podatku VAT siłom zbrojnym zostały częściowo uwzględnione w przedmiotowym 
rozporządzeniu, co potwierdzone zostało w piśmie Ministerstwa Finansów  
z dnia 28 października 2015 r.; 

− propozycje zmian w przepisach ustaw o VAT i Ordynacji podatkowej 
przekazane Izbie Skarbowej w Olsztynie17 koordynującej działania w zakresie 
przeprowadzenia analizy aktów prawych stosowanych przez administrację 
podatkową i zaproponowania rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych  
i technicznych dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego, zwiększenia 
wpływów do budżetu państwa, zwiększenia efektywności i skuteczności 
egzekucji, częściowo zostały wzięte pod uwagę w pracach analityczno-
koncepcyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów; przykładem może 
być wykorzystanie pomysłu stworzenia centralnej elektronicznej bazy faktur  
i raportowania informacji dotyczących dostawców towarów na etapie 
konstruowania funkcjonującego obecnie JPK, czy też wdrożenie postulowanego 
wówczas systemu Split Payment; do postulatów zrealizowanych należy zaliczyć 
również przywrócenie18 30% sankcji VAT; 

− uwagi do projektu objaśnień podatkowych w zakresie należytej staranności19 

częściowo znalazły swoje odzwierciedlenie w sporządzonej przez Ministerstwo 
Finansów Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez 
nabywców towarów w transakcjach krajowych.20 

10. Jako kluczowe rozwiązania mające ograniczyć zagrożenia dla gromadzenia 
dochodów z podatku VAT, wprowadzone na poziomie centralnym Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie wskazał między innymi:  

− obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (od 07/2016 r. dla 
dużych podmiotów; od 01/2017 dla średnich i małych przedsiębiorców; od 
01/2018 dla mikro przedsiębiorców); 

− procedurę odwrotnego obciążenia VAT w obrocie towarami wrażliwymi (stal, 
elektronika); 

− pakiet paliwowy; 

− pakiet przewozowy; 

− mechanizm podzielonej płatności; 

− krótsze okresy rozliczeniowe (miesięczne) dla podatników dokonujących 
sprzedaży tzw. towarów wrażliwych; 

− instytucję odpowiedzialności solidarnej nabywcy i dostawcy; 

− zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych; 

− zmianę zasad określenia właściwości miejscowej w podatku od towarów i usług; 

− rozszerzenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas 
rejestrujących o nowe grupy przedsiębiorców (fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, 
prawnicy, mechanicy samochodowi, wulkanizatorzy); 

− wprowadzenie podstaw prawnych dających możliwość wykreślania z urzędu  
z rejestru podatników VAT podmiotów przy spełnianiu określonych w ustawie 
warunków; 

− mechanizm „kaucji gwarancyjnej”; 

                                                      
17 E-mail z 23 grudnia 2015 r. 
18 Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2024). 
19 Pismo z dnia 9 lutego 2018 r. nr 1401 -1ON2.024.3.2018.MK. 
20 Ddokument opublikowany w dniu 27 kwietnia 2018 r. na stronie www.mf.gov.pl Wiadomości -> Aktualności -

>Finał konsultacji społecznych ws. należytej staranności. 
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− wprowadzenie zaostrzonych sankcji karnych; 

− organizacja Narodowej Loterii Paragonowej; 

− komunikaty i ostrzeżenia na stronie Ministerstwa Finansów. 

Kluczowym rozwiązaniem, wprowadzonym na poziomie regionalnym, Dyrektor IAS 
wskazał działania podjęte na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej.  

(akta kontroli str. 85-87, 1299-1350) 

11. W latach 2017-2018 systematycznie wzrastał poziom wykorzystania plików 
JPK_VAT w czynnościach analitycznych i sprawdzających oraz w kontrolach  
i postępowaniach podatkowych. Liczba przeprowadzonych czynności analitycznych 
wzrosła z 2.625 w I półroczu 2017 r. do 56.456 w II półroczu 2017 r. i do 383.919  
w III kwartale 2018 r. Liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających,  
w których wykorzystano pliki JPK_VAT wzrosła z 2.597 w I półroczu 2017 r.  
do 18.835 w II półroczu 2017 r. i do 31.110 w III kwartale 2018 r., a liczba 
przeprowadzonych kontroli podatkowych z 15 przeprowadzonych w I półroczu  
2017 r. do 51 w II półroczu i do 101 w III kwartale 2018 r. 

Wzrastały również kwoty ustaleń dokonanych w toku czynności sprawdzających  
z 4,2 mln zł w I półroczu 2017 r. do 5,1 mln zł w II półroczu 2017 r. i do 35,2 mln zł  
w III kwartale 2018 r., a także kwoty ustaleń kontroli podatkowych, w których 
wykorzystano JPK_VAT z 41,0 tys. zł w I półroczu 2017 r. do 1,2 mln zł w II półroczu 
2017 r. i do 11,3 mln zł w III kwartale 2018 r.  

W niewielkim stopniu jednostki krajowej administracji skarbowej województwa 
mazowieckiego korzystały z plików JPK_VAT w toku prowadzonych postępowań 
podatkowych. Od II półrocza 2017 r.21 do III kwartału 2018 r. pliki te wykorzystano  
w 261 postępowaniach podatkowych, a kwota dodatkowego przypisu wynikająca  
z tych postępowań wyniosła 427,2 tys. zł.  

W Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie w latach 2017-2018 (I-III kwartał) 
zrealizowano wyznaczone przez Szefa KAS mierniki odnoszące się do 
wykorzystania danych wynikających z plików JPK_VAT. 

Miernik Podjęte czynności sprawdzające JPK w IAS22 służący w 2017 r. do oceny 
efektywności procesu czynności sprawdzających w zakresie JPK_VAT – wykonano 
na poziomie 105%, wobec planowanego 80%.23   

Miernik Składanie plików JPK_VAT24 służący w 2018 r. do oceny poziomu 
wypełniania obowiązku przekazywania JPK_VAT – ustalono oczekiwaną wartość 
miernika25 na poziomie 50% w I i II kwartale 2018 r. oraz 60% w III i w IV kwartale 
2018 r., uzyskano odpowiednio 91,0% w I kwartale, 90,3% w II kwartale i 94,7%  
w III kwartale. 

Na podstawie danych przekazywanych przez podatników w plikach JPK_VAT, 
Ministerstwo Finansów opracowywało zbiorcze zestawienia faktur – ujawnionych  
w plikach JPK_VAT – wystawionych przez podatników z wymagalnymi 

                                                      
21 W II półroczu 2016 r. i w I półroczu 2017 r. pliki JPK_VAT nie zostały wykorzystane w żadnym postępowaniu 

podatkowym. 
22 Miernik określony zarządzeniem nr 59 Szefa KAS z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków 

działania i rozwoju KAS na 2017 r. za III i IV kwartał  w ramach Kierunku II - Pobór należności podatkowych  
i niepodatkowych budżetu państwa przez organy podatkowe i celne. 

23 Miernik liczony jako relacja liczby przeprowadzonych czynności sprawdzających z udziałem podatnika  
w zakresie rozbieżności w plikach JPK_VAT wobec podmiotów wskazanych w raportach analitycznych x 100, 
do liczby podmiotów objętych raportem analitycznym z wyłączeniem tych, do których wysłano powiadomienie 
z poziomu centralnego. 

24 Miernik określony zarządzeniem nr 72 Szefa KAS z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kierunków 
działania i rozwoju KAS na rok 2018 w ramach kierunku V – Nowoczesne technologie informacyjne. 

25 Miernik liczony jako relacja liczby podatników, którzy przekazali JPK x 100, do liczby podatników 
zobowiązanych do przekazania JPK_VAT minus liczba podatników, którzy otrzymali decyzję o odroczeniu 
terminu złożenia JPK_VAT. 
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zaległościami powyżej określonej kwoty i jednostkowym przypisem, co najmniej  
10 tys. zł. Zestawienia przekazywano do wykorzystania organom egzekucyjnym. 
Organy egzekucyjne województwa mazowieckiego, w wyniku wykorzystania danych 
ujętych w raportach przesłanych w 2017 r. dokonały 589 skutecznych zajęć 
wierzytelności oraz wyegzekwowano 29,1 mln zł. W wyniku wykorzystania raportów 
za okres od stycznia do września 2018 r. organy egzekucyjne dokonały 4.821 
skutecznych zajęć wierzytelności oraz wyegzekwowano 44,8 mln zł.  

(akta kontroli str. 40-41, 1351-1376) 

12. W okresach: II półrocze 2016 r., I i II półrocze 2017 r. oraz I półrocze 2018 r. 
kontrole z wykorzystaniem struktur JPK przekazanych na żądanie organu 
podatkowego prowadzono wobec dużych przedsiębiorców. I, tak:  

• w II półroczu 2016 r. i w 2017 r.: 

− wszczęto 9 kontroli podatkowych w wyniku, których nie ustalono 
nieprawidłowości (skutków finansowych),  

− wszczęto pięć kontroli celno-skarbowych, które nie zostały jeszcze 
zakończone, 

− przeprowadzono trzy postępowania podatkowe, w wyniku, których 
wymierzono dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 8,0 tys. zł,   

• w I półroczu 2018 r.: 

− wszczęto 31 kontroli podatkowych, z czego 15 zakończono stwierdzeniem 
kwoty uszczupleń w wysokości 717,5 tys. zł  

− wszczęto jedną kontrolę celno-skarbową, w wyniku której stwierdzono kwotę 
uszczupleń w wysokości 2.113,2 tys. zł, 

− przeprowadzono trzy postępowania podatkowe, w wyniku których 
wymierzono dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 8,0 tys. zł. 

Najczęściej używanymi strukturami JPK były w kolejności: faktury VAT – JPK_FA, 
wyciąg bankowy – JPK_WB, ewidencja magazynowa JPK_MAG, księgi rachunkowe 
– JPK_KR oraz ewidencja przychodów JPK_EWP.  

W lutym 2018 r.26 dyrektorzy izb administracji skarbowej zostali zobowiązani do 
przekazywania do Ministerstwa Finansów kwartalnych informacji o zakończonych 
kontrolach, w których wykorzystano dane pobrane w formie JPK.  

(akta kontroli str. 59-61, 87-94, 1377-1455) 

13. Po wprowadzeniu tzw. pakietu paliwowego, mającego na celu ograniczenie 
nieprawidłowości w zakresie podatku VAT w obrocie paliwami, a także tzw. pakietu 
energetycznego, obejmującego rynek paliw ciekłych, w kwietniu 2017 r., na mocy 
ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towaru (SENT), został wprowadzony tzw. pakiet przewozowy. Jego celem jest 
uszczelnienie systemu podatkowego poprzez poddanie monitoringowi transportu 
towarów wrażliwych (między innymi paliw silnikowych, oleju smarowego, 
rozcieńczalników, rozpuszczalników, suszu tytoniowego) w ramach systemu SENT, 
czyli systemu rejestracji i monitorowania przewozu. W 2018 r. poszerzono katalog 
wyrobów podlegających monitoringowi między innymi o produkty lecznicze oraz 
kontrolą objęto także transport towarów wrażliwych przemieszczanych transportem 
kolejowym.  

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w okresie 
od 18 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przeprowadzili w obszarze SENT – 
19,3 tys. kontroli, oraz 20,0 tys. kontroli w 2018 r. 

                                                      
26 Pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych z dnia 9 lutego 2018 r., znak: 

DKA3.8722.6.2017. 
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Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wskazał, że wprowadzenie wymienionych 
pakietów wpłynęło niewątpliwie na wzrost wpływów z tytułu podatku VAT, 
ograniczyło szarą strefę w powyższym zakresie.  

14. W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej kluczowym działaniem 
mającym ograniczyć zagrożenia dla gromadzenia dochodów z VAT na terenie 
województwa mazowieckiego są czynności prowadzone od listopada 2017 r. przez 
Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na terenie 
bazaru w Wólce Kosowskiej oraz na terenach „dzikich targowisk”. 

Czynności podejmowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-
Skarbowego obejmują działania skutkujące wyeliminowaniem z obrotu towarowego 
przedsiębiorców, którzy uczestnicząc w transakcjach typu karuzelowego, uchylają 
się od przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego opracował długofalowy plan 
działania (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej 
przez podmioty zlokalizowane w Wólce Kosowskiej), który obejmuje:  

− identyfikację podmiotów, w tym nowo powstających, prowadzących działalność 
na terenie między innymi Wólki Kosowskiej, a także stworzenie bazy ich 
dostawców – podmiotów, od których dokonywano zakupów;  

− wystosowanie postanowień do zidentyfikowanych przedsiębiorców z żądaniem 
przekazania zestawień faktur VAT dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
stosownie do art. 45 ust. 1 i 3 ustawy o KAS; 

− prowadzenie działań kontrolnych na głównych drogach dojazdowych (ustawienie 
tzw. punktów kontrolnych) na terenie Wólki Kosowskiej – kontrola drogowa 
pojazdów z towarem polegająca na sprawdzeniu sprzedającego i kupującego 
(między innymi czy prowadzi działalność gospodarczą oraz czy składa 
deklaracje VAT, w których wykazuje obroty, jak również posiadania 
dokumentację na zakupiony towar); 

− w stosunku do wytypowanych w czynnościach analitycznych nierzetelnych 
podmiotów funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
przeprowadzili w terenie działania polegające na zabezpieczaniu towarów, 
wszczynaniu kontroli celno-skarbowych oraz postępowań karnych skarbowych;  

− prowadzenie czynności analitycznych, na podstawie otrzymanych danych,  
w celu zidentyfikowania i wyeliminowania podmiotów, które nie składają 
deklaracji VAT bądź takich, które wykazują w deklaracjach VAT wartości 
znacznie odbiegające od skali faktycznie prowadzonej działalności handlowej; 

− w stosunku do podmiotów, które nie udzielały odpowiedzi, podjęto procedurę 
mającą na celu ich wykreślenie z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 
ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT; 

− egzekwowanie rejestracji kas fiskalnych, w tym sprawdzanie prawidłowości 
ewidencji sprzedaży w  kasach rejestrujących oraz sprawdzenie prawidłowości 
zgłoszonych danych identyfikacyjnych;  

− prowadzenie akcji mandatowych w centrach – Marywilska 44 oraz Wólka 
Kosowska w celu egzekwowania rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych; 

− utworzenie punktu informacyjnego na terenie Wólki Kosowskiej w zakresie 
udzielania bieżącej informacji podatkowej i celnej, rejestracji działalności 
gospodarczej; 

− spotkania przedstawicieli Ministerstwa Finansów i MUCS z podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą na Wólce Kosowskiej; 

− w związku z wprowadzeniem z początkiem roku obowiązku składania plików 
JPK_VAT dla wszystkich podatników, objęto stałym monitoringiem bieżące 
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rozliczenia w zakresie podatku VAT (monitorowanie obrotów oraz 
wykazywanych wartości podatku VAT podlegających wpłacie do urzędu 
skarbowego) w porównaniu z wartościami wynikającymi ze składanych plików 
JPK. 

Przeprowadzona przez Izbę analiza deklaracji VAT-7/VAT-7K składanych przez 
podmioty prowadzące działalność w Wólce Kosowskiej wykazała, że kwota podatku 
VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w okresie od stycznia do 
sierpnia 2018 r. była o 6,0 mln zł wyższa niż w całym 2017 roku (34,4 mln zł).  

Od września 2017 r. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzi 
działania eliminujące obrót towarami z podrobionymi znakami towarowymi na 
terenie Wólki Kosowskiej. W wyniku dotychczasowych działań przeprowadzonych 
we wrześniu i październiku 2017 r. oraz w lutym i dwukrotnie w maju 2018 r. 
zatrzymano kilkunastu sprawców przestępstw oraz towar o wartości kilkuset 
milionów złotych.  

W okresie od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie  
we współpracy z Izbą Celną w Warszawie podjęła na terenie województwa 
mazowieckiego działania mające na celu przeciwdziałanie wyłudzaniu zwrotów 
podatku VAT. W dniu 20 lipca 2015 r. pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej  
w Warszawie, Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie oraz Dyrektorem Urzędu 
Kontroli Skarbowej w Warszawie zawarto porozumienie w sprawie powołania 
Regionalnego Zespołu ds. zwalczania nieprawidłowości. Działając na podstawie 
tego porozumienia w dniu 4 grudnia 2015 r. powołano grupę roboczą, do zadań 
której należało w szczególności bieżące monitorowanie ryzyka, wymiana informacji 
w obszarze nieprawidłowości związanych z wyłudzeniem lub nieprawidłowym 
rozliczaniem podatku VAT oraz współpraca w zakresie koordynacji lokalnych działań 
kontrolnych. Współpraca podjęta pomiędzy wymienionymi organami oraz 
wytypowanymi do programu urzędami skarbowymi umożliwiła wytypowanie 
podmiotów do kontroli w obszarze wywozu towarów do krajów trzecich. Według 
Dyrektora IAS w Warszawie działania miały pozytywny wymiar prewencyjny.  
U części wytypowanych podmiotów zaobserwowano, w porównaniu do 
poprzedniego okresu, zmniejszenie deklarowanych wartości eksportu.  

(akta kontroli str.35-40, 50-59, 112-113, 129, 1456-1483) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor Izby Skarbowej, a następnie Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra 
Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej realizował zadania z zakresu 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym. W Izbie monitorowano kluczowe obszary 
ryzyka, rozpoznawano zagrożenia dla gromadzenia dochodów z podatku od 
towarów i usług i informowano o nich Ministerstwo Finansów. Zgłaszano Ministrowi 
Finansów propozycje rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby przyczynić się do 
uszczelnienia systemu VAT i zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadużycia prawa.  
W nadzorowanych urzędach wdrażane były rozwiązania mające ograniczyć 
zagrożenia dla gromadzenia dochodów z VAT. Najważniejszymi były narzędzia 
umożliwiające wykorzystanie danych ze składanych przez podatników plików 
JPK_VAT. Przyniosły one efekty w postaci wzrostu ustaleń dokonanych  
w trakcie kontroli i czynności sprawdzających.  
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2. Realizacja zadań w zakresie poboru podatku od towarów i usług  
i przeciwdziałania uszczupleniom VAT    

1. Podstawowym celem wyznaczonym27 przez Ministra Finansów na lata 2007-2016 
w zakresie poboru podatku VAT oraz przeciwdziałania jego uszczupleniom było:     

− osiągnięcie założonych w budżecie państwa dochodów; 

− zmniejszenie zaległości podatkowych;  

− obniżenie kwot zaległości objętych egzekucją administracyjną. 

Zadaniami służącymi realizacji wyznaczonych celów były w szczególności:   

− poprawa trafności typowania podmiotów do kontroli (na lata 2007-2008); 

− pobór podatków na poziomie założonym w ustawie budżetowej (na lata 2007-
2010);  

− poprawa skuteczności egzekucji (na lata 2007-2011);  

− ograniczenie zaległości w stosunku do wpływów (na lata 2007-2012); 

− wzrost efektywności kontroli (na lata 2010-2012); 

− poprawa skuteczności poboru oraz egzekucji administracyjnej (na 2012 r.); 

− realizacja działań w zakresie zarządzania ryzykiem zewnętrznym (na 2012 r.); 

− realizacja poboru podatku od towarów i usług w kwocie prognozowanej dla 
województwa mazowieckiego (na lata 2011–2013); 

− ułatwienie dobrowolnego regulowania należności podatkowych (na 2013 r.); 

− zmniejszenie uszczupleń wpływów do budżetu państwa w wyniku nielegalnych 
działań (na 2013 r.); 

− usprawnienie procesu wymiaru zobowiązań podatkowych (na 2013 r.); 

− usprawnienie procesu poboru i egzekucji należnych zobowiązań podatkowych 
przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów poboru tych należności (na 2013 r.); 

− sprawna obsługa deklaracji podatkowych (na 2013 r.); 

− realizacja poboru podatków i nieopodatkowanych należności budżetu państwa 
(na lata 2014-2016); 

− poprawa skuteczności postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości 
podatkowych i niepodatkowych (na lata 2014-2016). 

Na lata 2017-2018 Szef KAS wyznaczył28 izbom administracji skarbowej, w tym 
Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie następujące cele dotyczące poboru 
podatku VAT oraz przeciwdziałania jego uszczupleniom: 

− efektywny proces czynności sprawdzających w zakresie Jednolitego Pliku 
Kontrolnego JPK (na 2017 r.);  

− zwiększenie poboru kwot podatków i innych należności niepodatkowych przez 
urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe (na 2017 r.); 

− zwiększenie efektywności egzekucji (na lata 2017-2018); 

                                                      
27 W następujących dokumentach:  

− „Zadania dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji 
polityki finansowej państwa" (zwany dalej „Zadaniami dla DIS i NUS") i „Wytyczne do realizacji zadań  
w zakresie wybranych zagadnień związanych z działaniem Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników 
Urzędów Skarbowych” (roczne, sporządzone na lata 2007-2013); 

− „Plan działalności Ministra Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, 
instytucje finansowe" (roczny, sporządzony na lata 2011-2016), zwany dalej „Panem działalności MF”. 

28 Zarządzenia Szefa KAS nr 59 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju 
Krajowej Administracji Skarbowej na rok 2017 oraz nr 72 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na rok 2018. 
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− zwiększenie efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej 
i celnej (na lata 2017–2018); 

− wzrost skuteczności i efektywności poboru należności publicznoprawnych 
podatkowych i niepodatkowych (na 2018 r.); 

− efektywny proces czynności sprawdzających (na 2018 r.); 

− osiągnięcie zakładanego poziomu wypełniania obowiązku przekazywania 
jednolitego pliku kontrolnego JPK (na 2018 r.). 

W okresie objętym kontrolą pomiar stopnia realizacji celów dotyczących między 
innymi poboru podatku VAT oraz przeciwdziałania jego uszczupleniom odbywał się 
za pomocą mierników określanych przez Ministra Finansów i Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. W latach 2007-2008 konstrukcja mierników opierała się na 
porównaniu wielkości osiąganych do wielkości osiągniętych w roku poprzednim.  
W latach 2009-2012 oceny dokonywano z wykorzystaniem średniej wyliczanej dla 
urzędów skarbowych.   
Do pomiaru realizacji celów wykorzystywano w latach 2011-2018 również mierniki, 
których planowany do osiągnięcia poziom określony został w ramach systemu 
kontroli zarządczej. Wykorzystywano między innymi następujące mierniki: 

a) w 2007 r.:  

− Wskaźnik realizacji podatku VAT – wartość planowana na koniec roku  
≥ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2006 r. (tj. 98,97%), wartość 
osiągnięta 98,70%;  

− Wskaźnik zaległości podatkowych VAT – wartość planowana na koniec roku 
≤ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2006 r. (tj. 4,15%), wartość 
osiągnięta 3,91%;  

− Wskaźnik realizacji podatkowych tytułów wykonawczych (VAT) – wartość 
planowana na koniec roku ≥ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2006 r. 
(tj. 40,70%), wartość osiągnięta 39,63%;   

− Wskaźnik efektywności egzekucji podatków (VAT) – wartość planowana na 
koniec roku ≥ 100% wartości roku poprzedniego (tj. 21,08%), wartość 
osiągnięta 24,16%.   

b) w 2008 r.:  

− Wskaźnik realizacji podatku VAT – wartość planowana na koniec roku  
≥ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2007 r. (tj. 98,70%), wartość 
osiągnięta 98,90%;  

− Wskaźnik zaległości podatkowych (VAT) – wartość planowana na koniec roku 
≤ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2007 r. (tj. 3,91%), wartość 
osiągnięta 3,73%;   

− Wskaźnik realizacji podatkowych tytułów wykonawczych (VAT) – wartość 
planowana na koniec roku ≥ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2007 r. 
(tj. 39,63%), wartość osiągnięta 40,23%;   

− Wskaźnik efektywności egzekucji podatków (VAT) – wartość planowana na 
koniec roku ≥ 100% wartości wskaźnika osiągniętej w 2007 r. (tj. 24,16%), 
wartość osiągnięta 30,58%.   

c) w 2009 r.:  

− Wskaźnik bieżących zaległości ogółem, w stosunku do których nie podjęto 
czynności do liczby zaległości wymagalnych, określający liczbę bieżących 
zaległości, w stosunku do których nie podjęto czynności do liczby zaległości 
wymagalnych – miernik został osiągnięty w 21 z 51 urzędów skarbowych;  

− Wskaźnik szybkości podejmowania działań windykacyjnych, określający 
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średni upływ czasu od terminu płatności wynikającego ze złożonej 
deklaracji/zeznania, korekty albo daty doręczenia decyzji do daty wystawienia 
upomnienia lub tytułów wykonawczych w określonych przedziałach 
czasowych – miernik został osiągnięty w 21 z 51 urzędów skarbowych;  

− Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych, określający liczbę tytułów 
wykonawczych załatwionych w okresie sprawozdawczym do liczby tytułów 
wykonawczych do realizacji – miernik został osiągnięty w 24 z 51 urzędów 
skarbowych;   

− Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych objętych tytułami 
wykonawczymi, określający kwotę wyegzekwowaną w okresie 
sprawozdawczym na poczet zaległości objętych tytułami wykonawczymi – 
miernik został osiągnięty w 26 z 51 urzędów skarbowych.   

d) w 2010 r.: 

− Wskaźnik bieżących zaległości wymagalnych, w stosunku do których nie 
podjęto czynności – miernik został osiągnięty we wszystkich urzędach 
skarbowych województwa mazowieckiego; 

− Wskaźnik szybkości podejmowania działań windykacyjnych, określający 
średni upływ czasu od daty, od której możliwe jest podjęcie działań 
windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego – 
miernik został osiągnięty w 19 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych czynnych ogółem, które wpłynęły 
w okresie wcześniejszym niż 2 lata od końca okresu sprawozdawczego, 
określający liczbę tytułów wykonawczych załatwionych w okresie 
sprawozdawczym, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed końcem okresu 
sprawozdawczego do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia w okresie 
sprawozdawczym, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed końcem okresu 
sprawozdawczego, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – miernik 
został osiągnięty w 47 urzędach skarbowych.  

− Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości podatkowych tytułów 
wykonawczych czynnych, które wpłynęły w okresie ostatnich 2 lat od końca 
okresu sprawozdawczego, określający kwotę wyegzekwowaną w okresie 
sprawozdawczym na poczet zaległości podatkowych objętych czynnymi 
tytułami wykonawczymi, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed końcem 
okresu sprawozdawczego do kwoty zaległości podatkowych do załatwienia 
objętych czynnymi tytułami wykonawczymi, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata 
przed końcem okresu sprawozdawczego – miernik został osiągnięty  
w 45 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik skuteczności egzekucji podatkowych tytułów wykonawczych 
czynnych, które wpłynęły w okresie ostatnich 2 lat od końca okresu 
sprawozdawczego na pracownika, określający kwotę wyegzekwowaną  
w okresie sprawozdawczym na poczet zaległości podatkowych objętych 
czynnymi tytułami wykonawczymi, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed 
końcem okresu sprawozdawczego do liczby etatów na koniec okresu 
sprawozdawczego – miernik został osiągnięty w 47 urzędach skarbowych.  

e) w 2011 r.:   

− Kwota wpływów z tytułu PIT, CIT, VAT: wartość planowana ≥ 100%, wartość 
osiągnięta 101,50%;  

− Wskaźnik zaległości wymagalnych, na które wystawiono tytuły wykonawcze, 
określający liczbę zaległości wymagalnych nie starszych niż 2 lata od końca 
okresu sprawozdawczego, na które wystawiono tytuły wykonawcze do liczby 
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zaległości wymagalnych nie starszych niż 2 lata od końca okresu 
sprawozdawczego – miernik został osiągnięty w 46 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik szybkości podejmowanych działań windykacyjnych, określający 
średni upływ czasu od daty, od której możliwe jest podjęcie działań 
windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego – 
miernik został osiągnięty w 28 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik efektywności egzekucji podatkowych tytułów wykonawczych 
czynnych, które wpłynęły w okresie 2 lat, określający kwotę wyegzekwowaną 
w okresie sprawozdawczym na poczet zaległości podatkowych objętych 
czynnymi tytułami wykonawczymi, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed 
końcem okresu sprawozdawczego × 100 do kwoty zaległości podatkowych  
do załatwienia objętych czynnymi tytułami wykonawczymi, które wpłynęły  
w okresie ≤ 2 lata przed końcem okresu sprawozdawczego – miernik został 
osiągnięty w 45 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych czynnych ogółem, które wpłynęły 
w okresie wcześniejszym niż 2 lata od końca okresu sprawozdawczego, 
określający liczbę tytułów wykonawczych załatwionych w okresie 
sprawozdawczym, które wpłynęły w okresie ≤ 2 lata przed końcem okresu 
sprawozdawczego, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 
miernik został osiągnięty w 45 urzędach skarbowych.  

f) w 2012 r.  

− Kwota podatkowych dochodów budżetu państwa zgromadzonych przez 
urzędy skarbowe województwa mazowieckiego w odniesieniu do kwoty 
określonej przez Ministerstwo Finansów: wartość planowana ≥ 100%, wartość 
osiągnięta 87,7%; według analiz Izby przyczyną nieosiągnięcia planowanego 
celu działania i miernika był spadek wpływów z tytułu podatku VAT 
realizowanych przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście  
w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2011 r. przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług, w wyniku której podatnicy będący podmiotami zagranicznymi 
przed zmianą płacili podatek VAT do Drugiego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście, a po zmianie ustawy w innych urzędach na terenie 
kraju, natomiast zwroty podatku VAT były dokonywane przez wymieniony 
Urząd;  

− Zapewnienie wpływu dochodów do budżetu państwa na poziomie określonym 
w ustawie budżetowej na 2012 r. w zakresie poszczególnych tytułów 
podatkowych: zaplanowano 48.328,0 mln zł, wykonano 40.647,1 mln zł,  
co stanowiło 84,1% wartości planowanej;  

− Wskaźnik zaległości wymagalnych, na które wystawiono tytuły wykonawcze, 
określający liczbę zaległości wymagalnych nie starszych niż 2 lata od końca 
okresu sprawozdawczego, na które wystawiono tytuły wykonawcze do liczby 
zaległości wymagalnych nie starszych niż 2 lata od końca okresu 
sprawozdawczego – miernik został osiągnięty w 41 urzędach skarbowych;  

− Wskaźnik szybkości podejmowania działań windykacyjnych, określający dla 
zaległości wymagalnych średni upływ czasu od daty, od której możliwe jest 
podjęcie działań windykacyjnych do daty wystawienia upomnienia lub tytułu 
wykonawczego – miernik został osiągnięty w 36 urzędach skarbowych;   

− Wskaźnik efektywności egzekucji podatkowych, tytułów wykonawczych 
czynnych, które wpłynęły w okresie ostatnich 6 miesięcy od końca okresu 
sprawozdawczego, określający kwotę wyegzekwowaną w okresie 
sprawozdawczym na poczet zaległości podatkowych objętych czynnymi 
tytułami wykonawczymi, które wpłynęły nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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końcem okresu sprawozdawczego × 100 do kwoty zaległości podatkowych do 
załatwienia objętych czynnymi tytułami wykonawczymi, które wpłynęły  
w okresie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem okresu 
sprawozdawczego – miernik został osiągnięty w 47 urzędach skarbowych.  

g) w 2013 r.:  

− Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa w stosunku do należności budżetowych – wartość planowana  
≥ 98,6%, wartość osiągnięta 97,85%;   

− Zapewnienie wpływu dochodów do budżetu państwa na poziomie określonym 
w ustawie budżetowej na 2013 r. w zakresie poszczególnych tytułów 
podatkowych: zaplanowano 45.679,7 mln zł, wykonano 43.138,7 mln zł,  
co stanowiło 94,3% wartości zaplanowanej. Według analiz Izby przyczyną 
niewykonania miernika był wzrost należności pozostałych do zapłaty z tytułu 
zobowiązań określonych po kontrolach.  

h) w 2014 r.:  

− Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa w stosunku do należności budżetowych: wartość planowana  
≥ 96,5%, osiągnięta 95,04%; według analiz Izby przyczyną niewykonania 
(zdarzeniem, które wpłynęło na stopień realizacji zadania) był wzrost o 53%  
w porównaniu do stanu na koniec 2013 r. należności pozostałych do zapłaty, 
w szczególności z tytułu zobowiązań przypisanych decyzjami dyrektorów 
urzędów kontroli skarbowej;  

− Zmniejszenie kwoty zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi 
czynnymi – osiągnięta wartość miernika była o 301,8 mln zł niższa niż 
planowano (wartości oczekiwana ≤ 100% stanu z końca 2013 r.). 

i) w 2015 r.:  

− Wskaźnik realizacji wpływów – wartość planowana ≥ 100% wartości z roku 
poprzedniego, osiągnięto 107,26%,  

− Kwoty zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi czynnymi do 
wyegzekwowania: zaplanowano ≤ 2.700 mln zł, osiągnięto 2.275,6 mln zł. 

j) w 2016 r.:  

− Wskaźnik realizacji wpływów o wartości oczekiwanej na koniec roku ponad 
82,2 mld zł, zrealizowano w 98,85% (wartość osiągnięta 81,3 mld zł), a po 
uwzględnieniu zwrotów w kwocie 2,2 mld zł wypłaconych w grudniu, których 
termin realizacji upływał w styczniu lub lutym 2017 r. – miernik zrealizowano  
w 101,6%;   

− Wskaźnik kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych: 
zaplanowano ≥ 92,7%, osiągnięto 90%.  

Przyczynami niewykonania wskaźników były odpowiednio: dyspozycja 
Ministra Finansów o realizacji w grudniu 2016 r. zwrotów VAT, których termin 
przypadał na styczeń lub luty 2017 r. oraz przyrost zaległości w VAT 
wynikających z decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, w tym 
wydanych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług; kwota 
zwrotów podatku VAT dokonana w grudniu 2016 r., których termin realizacji 
upływał w styczniu lub lutym wyniosła 2.249,0 mln zł; wskaźnik realizacji 
wpływów za 2016 r. gdyby nie było dyspozycji Ministra Finansów zostałby 
wykonany w wysokości 101,6%; przyczyną niewykonania miernika kwoty 
wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa  
w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych był przyrost 
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zaległości w podatku VAT wynikający z decyzji dyrektorów urzędów kontroli 
skarbowej, w tym wydanych na podstawie art. 108 ustawy o VAT; 

− Wskaźnik kwoty zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi 
czynnymi – planowano ≤ 2.002,9 mln zł, osiągnięto 1.792,3 mln zł. 

k) w 2017 r.:  

− Realizacja należności publicznoprawnych – zaplanowaną wartość miernika  
≥ 123.423,2 mln zł, zrealizowano w kwocie 134.193,2 mln zł); 

− Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu 
państwa do wysokości kwoty należności budżetowych – wartość oczekiwana 
≥ 94,0%, osiągnięta 94,18%; 

− Efektywność egzekucji – zaplanowana wartość miernika ≥ 33,43%, osiągnięta 
40,2%; 

− Podjęte czynności sprawdzające JPK – wartość oczekiwana ≥ 80%, 
osiągnięta 105,0%; 

− Dodatkowe wpływy budżetowe – kwoty wpływów budżetowych uzyskane  
w wyniku działań kontrolnych – wartość planowana ≥ 726,40 mln zł, 
osiągnięta 1.477,84 mln zł; przekroczenie wartości miernika, według 
wyjaśnień Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, wynikało 
głównie z kumulacji orzeczeń sądowych o znacznych kwotach oraz orzeczeń 
wydanych przez organy podatkowe, niezaskarżonych do sądu 
administracyjnego, dotyczących działań Izby Skarbowej w okresach 
poprzedzających okres sprawozdawczy (1-3 lata przed 2017 r.).  

l) w okresie III kwartałów 2018 r.: 

− Realizacja należności publicznoprawnych – wartość miernika na koniec  
III kwartału zaplanowana ≥ 104.974,7 mln zł, zrealizowana 108.291,7 mln zł;  

− Efektywność egzekucji – wartość oczekiwana na koniec III kwartału  
≥ 26,77%, osiągnięta 32%;   

− Kwota ustaleń dokonanych w toku czynności sprawdzających 
przeprowadzonych z udziałem podatników – wartość zaplanowana na koniec 
III kwartału ≥ 197,7 mln zł, zrealizowana 397,6 mln zł;  

− Dodatkowe wpływy budżetowe – wartość zaplanowana na koniec III kwartału 
≥ 636,3 mln zł, zrealizowana 218 mln zł; według analiz Izby przyczynami 
niezrealizowania miernika było niezakończenie kontroli oraz postępowań 
podatkowych dotyczących wysokich ustaleń, ze względu na skomplikowany 
charakter prowadzonych spraw; naczelnicy urzędów skarbowych wskazali 
ponadto, że w 2018 r. obserwuje się znaczne ograniczenie przestępczości 
gospodarczej;  

− Liczba decyzji uchylonych – planowana wartości miernika na koniec  
III kwartału ≤ 14%, zrealizowano 20,2%; według wyjaśnienia Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie przyczynami niewykonania 
zaplanowanej wartości miernika była między innymi zmiana linii orzeczniczej 
wskutek orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Izby na bieżąco informował jednostki podległe 
o celach, zadaniach i miernikach ich realizacji, określonych przez Ministra 
Finansów lub Szefa KAS. Informacje o kluczowych celach i zadaniach, przekazane 
przez Izbę jednostkom podległym, były spójne z celami i zadaniami określonymi 
przez Ministra Finansów lub Szefa KAS. Dyrektor Izby nie wyznaczył podległym 
jednostkom innych (niż przekazane przez MF/Szefa KAS) celów dotyczących 
poboru podatku VAT oraz przeciwdziałania jego uszczupleniom.  
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Dyrektor Izby Skarbowej/Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresach 
miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych monitorował realizację celów Izby  
i podległych urzędów skarbowych na podstawie przeprowadzanych analiz  
z wykonania mierników. Poziom wykonania wyznaczonych w Zadaniach dla 
dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych za lata 2007-2013 
mierników był monitorowany w okresach kwartalnych, a poziom wykonania 
mierników określonych w planach działalności/planach pracy Izby za lata 2011-2018 
był monitorowany z częstotliwością od półrocznej (np. w 2011 r.) do miesięcznej  
(w 2018 r.).  

Wyniki analiz wykorzystywano do dokonywania ocen pracy podległych urzędów 
skarbowych. W przypadkach nieosiągnięcia planowanych wartości mierników 
kierowano do naczelników poszczególnych urzędów skarbowych indywidualne 
pisma z poleceniem poprawy wyników pracy w obszarach, którym przypisana 
wartość miernika nie została osiągnięta. Ponadto w przypadkach, gdy wyniki analiz 
wykonania mierników wskazywały na problem ich niewykonania przez większą 
grupę urzędów, kierowano do naczelników tych urzędów pisma z poleceniem 
podjęcia działań skutkujących poprawą wykonania wskaźników. Wyniki analiz 
wykorzystywano także do planowania kontroli wewnętrznych w podległych Izbie 
urzędach. 
Do Ministerstwa Finansów przekazywano sprawozdania/raporty z realizacji 
wyznaczonych wartości mierników, które zawierały informacje o przyczynach 
nieosiągnięcia planowanych wartości mierników.  

 (akta kontroli str. 1488-1712, 1720-1879, 2071-2143) 

2. W 2017 r. dochody z podatku VAT wyniosły 69.326,1 mln zł, tj. były  
o 35.316,9 mln zł wyższe niż w 2007 r.29 (o 103,8%).  

Największy wzrost dochodów w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił  
w latach: 2010, 2011, 2014, 2015 i 2017, tj.: 

− w 2010 r. dochody z VAT wyniosły 40.615,0 mln zł i w porównaniu do 2009 r. 
wzrosły o 5.259,6 mln zł, tj. o 14,9%;  

− w 2011 r. dochody z VAT wyniosły 44.043,7 mln zł i w porównaniu do 2010 r. 
wzrosły o 3.428,7 mln zł, tj. o 8,4%;  

− w 2014 r. dochody z VAT wyniosły 50.933,0 mln zł i w porównaniu do 2013 r. 
wzrosły o 7.794,3 mln zł, tj. o 18,1%;  

− w 2015 r. dochody z VAT wyniosły 54.332,6 mln zł i w porównaniu do 2014 r. 
wzrosły o 3.399,6 mln zł, tj. o 6,7%;  

− w 2017 r. dochody z VAT wyniosły 69.326,1 mln zł i w porównaniu do 2016 r. 
wzrosły o 13.633,5 mln zł, tj. o 24,5%.  

W latach 2007-2017 największy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego 
zarówno w ujęciu wartościowym (13.633,5 mln zł) jak i procentowym (24,5%) 
wystąpił w 2017 r. W badanym okresie spadek dochodów w porównaniu do roku 
poprzedniego wystąpił dwukrotnie: w 2009 r. oraz w 2012 r. W 2009 r. dochody 
(35.355,4 mln zł) w porównaniu do 2008 r. (35.776,4 mln zł) były niższe  
o 421 mln zł, tj. o 1,2%. W 2012 r. dochody wyniosły 40.647,1 mln zł i w porównaniu 
do osiągniętych w 2011 r. były niższe o 3.396,6 mln zł, tj. o 7,7%. W posiadającym 
szczególną właściwość rzeczową Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-
Śródmieście spadek dochodów wyniósł 5.002,8 mln zł. Miała na to wpływ zmiana 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie 

                                                      
29 Dochody z podatku VAT wyniosły: w 2007 r. – 34.009,2 mln zł, w 2008 r. – 35.776,4 mln zł, w 2009 r. – 

35.355,4 mln zł, w 2010 r. – 40.615,0 mln zł, w 2011 r. – 44.043,7 mln zł, w 2012 r. – 40.647,1 mln. zł,  
w 2013 r. – 43.138,7 mln zł, w 2014 r. – 50.933,0 mln zł, w 2015 r. – 54.332,6 mln zł, w 2016 r. –  
55.692,6 mln zł, w 2017 r. – 69.326,1 mln zł, w 2018 r. (I-III kwartał) – 54.854,8  mln zł. 
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rozliczania transakcji krajowych przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego 
miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium 
Polski. W dniu 1 kwietnia 2011 r. zaczął obowiązywać art. 17 ust. 2 ww. ustawy, 
zgodnie, z którym w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 4, 5, 7 i 8 usługodawca 
lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Wyżej 
wymieniona zmiana przepisów spowodowała, iż podmioty gospodarcze 
zarejestrowane w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, które do 
końca marca 2011 r. wykazywały zobowiązania podatkowe płatne na rachunek 
bankowy tego urzędu, od kwietnia 2011 r. wykazywały nadwyżkę podatku 
naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub do 
zwrotu na rachunek bankowy podatnika, co w efekcie spowodowało spadek liczby 
podatników wpłacających podatek do tego Urzędu. Wpłaty dokonane przez 
podatników w okresie 1.01.2012-31.12.2012 zmniejszyły się o kwotę  
1.296,8 mln zł, tj. o 34,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.  
W analizowanym okresie do Urzędu wpłynęło 58 szt. wpłat powyżej 5 mln zł na 
łączną kwotę 1.698,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 r. wpłynęło 
155 szt. takich wpłat na kwotę 2.583,9 mln zł. Ponadto w analizowanym okresie 
2012 r. Urząd dokonał 447 szt. zwrotów powyżej 5 mln zł na łączną kwotę  
8.209,9 mln zł, podczas gdy w okresie 2011 r. dokonał 323 szt. takich zwrotów na 
łączną kwotę 4.871,4 mln zł. 

Dochody zrealizowane w okresie od stycznia do września 2018 r. wyniosły  
54.854,8 mln zł i były o 5,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.  

3. Według stanu na 30 września 2018 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 
35.930,6 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2007 r. (2.131,1 mln zł) 
należności te wzrosły o 33.799,5 mln zł, tj. o 1.586,0%, a w porównaniu do stanu na 
koniec 2012 r. o 32.255,2 mln zł, tj. o 877,6%.30 Ponad piętnastokrotny wzrost 
należności pozostałych do zapłaty, podczas gdy wzrost dochodów z VAT wyniósł 
104%, wynikał z wykrycia przez organy podatkowe, organy kontroli skarbowej oraz 
organy celno-skarbowe istotnych nieprawidłowości, w tym karuzeli podatkowych. 
Podejmowane kontrole miały w dużej mierze charakter następczy. Kwoty podatku 
wymierzane były w znacznej części „słupom” i w większości nie udało się ich 
wyegzekwować.  

Największy w badanym okresie wzrost należności pozostałych do zapłaty wystąpił  
w latach 2014-2017 (z 8.420,2 mln zł do 33.331,4 mln zł) i wyniósł 24.911,2 mln zł, 
tj. 295,9%. 

W pozostałym zbadanym okresie obejmującym lata: 2007-2013 (2.131,1 mln zł/ 
4.809,8 mln zł) wzrost należności pozostałych do zapłaty był mniejszy i wyniósł 
2.678,7 mln zł, tj. 125,7%. 

Wzrost należności pozostałych do zapłaty w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. 
wyniósł 3.610,4 mln zł i wynikał głównie z przypisów należności dokonanych na 
podstawie decyzji wydanych przez urzędy kontroli skarbowej, w tym decyzji 
wydanych na podstawie art.108 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Na koniec 2015 r. w porównaniu do stanu na koniec 2014 r. wzrost należności 
pozostałych do zapłaty wyniósł 7.292,8 mln zł., z czego 5.736,7 mln zł, tj. 78,7% 
dotyczyło zaległości wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

                                                      
30 Stan należności pozostałych do zapłaty na koniec 2007 r. wyniósł 2.131,1 mln zł, na koniec 2008 r. –  

2.089,4 mln zł, na koniec 2009 r. - 2.129,7 mln zł, na koniec 2010 r. – 2.338,5 mln zł, na koniec 2011 r. - 
2.590,0 mln zł, na koniec 2012 r. - 3.675,4 mln zł, na koniec 2013 r. – 4.809,8 mln zł, na koniec 2014 r. - 
8.420,2 mln zł, na koniec 2015 r. - 15.712,9 mln zł, na koniec 2016 r. – 24.753,3 mln zł, na koniec 2017 r. - 
33.331,4 mln zł, a na koniec III kwartału 2018 r. (30 września 2018 r.) – 35.930,6 mln zł. 
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Według stanu na koniec 2016 r. w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. wzrost 
przypisanych w trakcie roku należności pozostałych do zapłaty wyniósł  
9.040,4 mln zł. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej w 2016 r. naliczyli kwotę 
16.377,5 mln zł należności pozostałych do zapłaty, z której 13.456,0 mln zł,  
tj. 82,1% stanowił podatek wymierzony decyzjami wydanymi na podstawie art. 108 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

Według stanu na koniec 2017 r. w porównaniu do stanu na koniec 2016 r. wzrost 
przypisanych w trakcie roku należności pozostałych do zapłaty wyniósł  
8.578,1 mln zł. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej w 2017 r. naliczyli kwotę 
21.053,4 mln zł należności pozostałych do zapłaty, z kwoty tej 17.691,1 mln zł,  
tj. 84,0% stanowił podatek wymierzony na podstawie decyzji wydanych na 
podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. 

W badanym okresie 2007-III kw. 2018 r. zaległości wzrosły od 2.004,3 mln zł do 
33.732,1 mln zł, tj. o 31.727,8 mln zł (o 1.583,0%).31 W okresie tym zaległości 
stanowiły średnio 93,9% należności pozostałych do zapłaty. 

W związku ze znacznym wzrostem kwot należności pozostałych do zapłaty 
wymierzonych ma podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
zaleceniem Ministerstwa Finansów, od 2012 r. w Izbie zaczęto gromadzić dane  
o kwotach należności wymierzonych na podstawie art. 108 oraz o kwotach 
wyegzekwowanych z tego tytułu, i tak: należności pozostałe do zapłaty wymierzone 
na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług na koniec 2012 r. 
wyniosły 604,4 mln zł, natomiast na koniec 2017 r. stan tych należności wyniósł 
20.962,0 mln zł.32 W latach 2012–2017 należności pozostałe do zapłaty wymierzone 
na podstawie art. 108 wzrosły o 20.357,6 mln zł, tj. o 3.368,2%, podczas, gdy  
w analogicznym okresie należności pozostałe do zapłaty wzrosły o 806,9%,  
a dochody wzrosły o 70,6%.   

W okresie 2012-2017 z należności pozostałych do zapłaty wymierzonych na 
podstawie art. 108 wyegzekwowano 320,0 mln zł, z czego największą kwotę 
wyegzekwowano w 2017 r., tj. 105,4 mln zł. (33,0% łącznie wyegzekwowanej 
kwoty). W pozostałych latach kwoty wyegzekwowane kształtowały się na poziomie 
od 29,8 mln zł w 2014 r. do 60,0 mln zł w 2015 r.  

Na koniec września 2018 r. kwota należności pozostałych do zapłaty wymierzonych 
na podstawie art. 108 ustawy o VAT wyniosła 22.208,0 mln zł i w porównaniu do 
stanu na koniec września 2017 r. wzrosła o 2.647,7 mln zł, tj. o 13,5%. W okresie od 
stycznia do września 2018 r. wyegzekwowano 106,8 mln zł z należności 
pozostałych do zapłaty wymierzonych na podstawie art. 108, tj. o 12,6 mln zł więcej 
(o 13,4%) niż w analogicznym okresie 2017 r. 

W latach 2012-2015 nasiliło się zjawisko wykorzystywania fikcyjnych faktur.  
W wyniku kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli 
skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-skarbowe wykrywane były fikcyjne 
transakcje na znaczne kwoty. Podatek wymierzany był podmiotom, które na etapie 
kontroli nie prowadziły działalności, a kontakt z nimi był utrudniony lub nie było  
z nimi kontaktu. W rezultacie wymierzone kwoty podatku udawało się odzyskać  
w nieznacznej części.   

                                                      
31 Stan zaległości na koniec 2007 r. wyniósł 2.004,3 mln zł, na koniec 2008 r. –2.033,5 mln zł, na koniec 2009 r. - 

2.054,6 mln zł, na koniec 2010 r. – 2.258,7 mln zł, na koniec 2011 r. –2.385,5 mln zł, na koniec 2012 r. - 
3.455,8 mln zł, na koniec 2013 r. – 4.544,3 mln zł, na koniec 2014 r. – 8.027,2 mln zł, na koniec 2015 r. - 
15.044,4 mln zł, na koniec 2016 r. – 23.475,6 mln zł, na koniec 2017 r. – 31.342,6 mln zł, a na koniec  
III kwartału 2018 r. (30 września 2018 r.) – 33.732,1 mln zł. 

32 Stan należności pozostałych do zapłaty wymierzonych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów  
i usług wyniósł na koniec 2012 r. 604,4 mln zł, na koniec 2013 r. – 1.195,3 mln zł, na koniec 2014 r. –  
3.273,5 mln zł, na koniec 2015 r. - 9.070,0 mln zł, na koniec 2016 r. – 15.163,8 mln zł, na koniec 2017 r. – 
20.962,0 mln zł, a na koniec III kwartału 2018 r. (30 września 2018 r.) – 22.208,0 mln zł. 
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4. W latach 2007-2017 przeprowadzono 86.868 kontroli podatkowych rozliczeń VAT. 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w 2007 r. – 13.242, a najmniej w 2017 r. – 2.629. 
W 2012 r. przeprowadzono – 9.495 kontroli. Liczba kontroli przeprowadzonych w 
2017 r. była ponad pięciokrotnie mniejsza niż przeprowadzonych w 2007 r. 

Największy spadek liczby przeprowadzonych kontroli w porównaniu do roku 
poprzedniego wystąpił w: 2008 r. (o 2.578 kontroli, tj. o 19,5%) oraz w 2014 r.  
(o 3.791 kontroli, tj. o 41,9%).  

Łączna liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w badanym okresie 
wyniosła 53.729 i stanowiła 61,9% przeprowadzonych kontroli rozliczeń VAT.  
W badanym okresie zmniejszaniu się liczby przeprowadzanych kontroli towarzyszyła 
malejąca liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości. W 2007 r. liczba 
kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości wyniosła 6.878, a w 2017 r. 2.327, 
co oznacza ich spadek o 4.551, tj. o 66,2%. Przy malejącej liczbie kontroli wzrosła 
trafność typowania do kontroli. W 2007 r. liczba kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości stanowiła 51,9% zrealizowanych kontroli, w 2012 r. liczba kontroli, 
w których stwierdzono nieprawidłowości stanowiła 60,3% zrealizowanych kontroli,  
a w 2017 r. liczba ta stanowiła 88,5% przeprowadzonych kontroli.  

W 2018 r. (od stycznia do września) odsetek kontroli, w których stwierdzono 
nieprawidłowości wyniósł 90,6%. Do końca września przeprowadzono 1.445 
kontroli, tj. o 561 mniej (o 28%) niż w analogicznym okresie 2017 r.  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyjaśnił, że nie prowadzono analiz przyczyn 
spadku liczby kontroli za okres od 2007 r. do 2017 r. Ponadto wskazał, że mniejsza 
liczba kontroli podatkowych wynika z przyjętego podejścia polegającego na 
wykorzystaniu narzędzi analitycznych pozwalających na lepsze typowanie 
podmiotów do kontroli i odejście od kontroli tam, gdzie wystarczające mogą okazać 
się czynności sprawdzające. Dane przekazywane przez podatników w ramach 
struktur JPK pozwalają organom podatkowym na skuteczną weryfikację podatników 
i tym samym wybór mniej kosztownych i czasochłonnych procedur podatkowych. 

W porównaniu do liczby czynnych podatników obsługiwanych przez urzędy 
skarbowe z terenu województwa mazowieckiego, wielkość wskaźnika liczby kontroli 
przeprowadzonych w okresie od 2007 r. do 2017 r. w relacji do liczby czynnych 
podatników VAT zmniejszyła się sześciokrotnie. Za 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 
3,6%, za 2012 r. 2,1%, a za 2017 r. 0,6%. W okresie styczeń – wrzesień 2018 r. 
wielkość tego wskaźnika wyniosła 0,3%.  

W latach 2007–2017 przeprowadzono 1.454.297 czynności sprawdzających 
rozliczeń VAT (z udziałem podatnika). Największą liczbę czynności sprawdzających 
przeprowadzono w 2013 r. – 189.249, a najmniejszą w 2007 r. – 57.957.  
W pozostałych badanych latach liczba tych czynności wyniosła od 82.532 w 2008 r. 
do 183.725 w 2014 r.   

Liczba czynności sprawdzających, w których stwierdzono nieprawidłowości w latach 
2007–2017, wyniosła 404.489 i stanowiła 27,8% przeprowadzonych czynności 
sprawdzających rozliczeń VAT. Liczba czynności, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, w porównaniu do liczby przeprowadzonych czynności 
sprawdzających rozliczeń VAT z udziałem podatnika w ujęciu procentowym 
kształtowała się od 8,1% w 2007 r., poprzez 26,7% w 2012 r. do 47,3% w 2017 r. 
oraz 54,0% za okres III kwartałów 2018 r.  

Obniżenie skuteczności czynności sprawdzających nastąpiło w 2010 r., tj. z 28,1% 
w 2009 r. do 19,6% w 2010 r. Przekroczenie wartości wskaźnika osiągniętego  
w 2010 r. nastąpiło po pięciu latach. W 2015 r. wyniósł on 37,4%. W latach 2011-
2014 skuteczność kształtowała się od 22,6% do 26,8% z tendencją wzrostową. 
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5. Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli podatkowych rozliczeń 
VAT w latach 2007-2017 wyniosła 12.429,1 mln zł.  

W 2007 r. kwota stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 185,4 mln zł i w latach 
2008–2009 spadła odpowiednio do 152,0 mln zł i 159,6 mln zł.  

W 2010 r. kwota stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 314,3 mln zł i z roku na 
rok wzrastała do: 

− 382,8 mln zł w 2011 r.,  

− 469,9 mln zł w 2012 r.,  

− 1.337,4 mln zł w 2013 r., 

− 1.488,7 mln zł w 2014 r.,  

− 2.097,7 mln zł w 2015 r.,  

− 3.822,7 mln zł w 2016 r. 

W 2017 r. kwota nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli podatkowych 
rozliczeń VAT wyniosła 2.018,8 mln zł tj. była mniejsza niż w 2016 r. o 1.803,9 mln 
zł, czyli o 47,2%. W 2018 r. do dnia 30 września kwota nieprawidłowości 
stwierdzonych w wyniku kontroli wyniosła 1.144,4 mln zł i w porównaniu  
do analogicznego okresu 2017 r. (1.355,6 mln zł) obniżyła się o 211,2 mln zł,  
tj. o 15,6%. 

Według informacji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 
przyczynami spadku stwierdzonych nieprawidłowości, w tym naruszenia art. 108  
w wyniku kontroli podatkowych VAT w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. były: 

− zmiany w przepisach prawa podatkowego ograniczające od 2017 r. zjawisko 
tzw. karuzeli podatkowych – ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, 
zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności karnej nieuczciwych 
przedsiębiorców, pakiet paliwowy, przywrócenie sankcji w VAT, nowe podstawy 
prawne wykreślenia podatników z rejestru podatników podatku VAT, odmowa 
rejestracji w VAT, obowiązek składania JPK_VAT, przepisy wprowadzające 
mechanizm odwróconego obciążenia VAT w branżach wysokiego ryzyka, które 
zmniejszyły prawdopodobieństwo występowania oszustw o charakterze 
karuzelowym, 

− spadek nadużyć podatkowych wyrażający się w zmniejszeniu kwot podatku 
VAT do zwrotu wykazywanych w deklaracjach VAT w oszustwach 
karuzelowych, 

− spadek liczby przeprowadzonych kontroli w podatku VAT będący wynikiem 
zmniejszenia liczby pracowników czynnie wykonujących kontrole; Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej wyjaśnił, że w latach 2016–koniec I półrocza 2018 r. 
liczba pracowników czynnie wykonujących kontrole zmniejszyła się z 538  
w 2016 r. do 469 na koniec I półrocza 2018 r., tj. o 69 osób; głównymi 
przyczynami były przydzielanie pracownikom kontroli innych zadań oraz 
odejścia na emeryturę, 

− przekierowanie części kontroli podatkowych na sprawdzanie poprawności 
obniżania obciążeń podatkowych poprzez optymalizację podatkową oraz 
sprawdzanie stosowanych cen transferowych, w tym prowadzenie kontroli  
w zakresie CIT w bardzo dużych podmiotach o skomplikowanych stanach 
faktycznych, angażujących znaczne zasoby kadrowe.  

Ponadto Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie poinformował, że: 

− zmniejszenie kwot podatku do zwrotu, wykazanych w deklaracjach VAT  
w oszustwach karuzelowych, znajduje odzwierciedlenie w średniej kwocie 
wykazanej w fikcyjnych fakturach ujawnionych w wyniku kontroli podatkowych; 
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w 2016 r. kwota brutto wykazana w takich fakturach wyniosła  
216,8 tys. zł/fakturę (10.321,2 mln zł : 47.597 faktur), a w 2017 r. obniżyła się 
do kwoty 118,7 tys. zł (5.489,7 mln zł : 46.267 faktur), co stanowiło 
zmniejszenie kwot wyłudzeń w oszustwach VAT w aspekcie fikcyjnych faktur  
o 45%, 

− na wysoki poziom wyników kontroli podatkowych w 2016 r. istotny wpływ miały 
kontrole prowadzone w podmiotach uczestniczących w transakcjach 
zmierzających do nadużyć podatkowych w zakresie obrotu elektroniką, 
produkcją i obrotem produktami metalowymi oraz obrotu paliwami; nadużycia 
podatkowe w tym zakresie w latach 2012–2015 występowały na bardzo dużą 
skalę, co wiązało się ze znacznymi jednostkowymi kwotami uszczupleń danej 
kontroli, w tym również ustaleniami na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. 
Stopniowe zmniejszanie się w czasie zarówno liczby kontroli w tym obszarze, 
jak i kwot uszczupleń wynika w szczególności z wprowadzenia od 1 lipca  
2015 r. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na znaczną część urządzeń 
i podzespołów elektronicznych. Potwierdzają to porównywalne kwoty 
stwierdzonych w kontrolach podatkowych nieprawidłowości w wyniku 
naruszenia art. 108 ustawy o VAT, odpowiednio w 2015 r. – 990,41 mln zł  
i w 2017 r. – 1.027,3 mln zł (różnica: wzrost o 36,9 mln zł) ze znacznym 
skokowym wzrostem w 2016 r. o 838,3 mln zł (do kwoty 1.830,1 mln zł) 
spowodowanym wynikami kontroli przede wszystkim w branżach związanych  
z obrotem elektroniką, paliwami i wyrobami metalowymi. 

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli podatkowych dotyczących 
naruszenia art. 108 ustawy o VAT w latach 2007–2017 wyniosła łącznie  
4.748,8 mln zł, w tym: 

− 0,02 mln zł w 2007 r., 

− 16,4 mln zł w 2012 r.,     

− 1.830,1 mln zł w 2016 r.  

W 2017 r. kwota ta wyniosła 1.027,3 mln zł i w porównaniu do 2016 r. zmniejszyła 
się o 802,8 mln zł, tj. o 43,9%. W 2007 r. udział nieprawidłowości polegających na 
naruszeniu art. 108 ustawy o VAT w stwierdzonych nieprawidłowościach ogółem, 
wyniósł 0,01%, w 2012 r. 3,5%, w 2017 r. 50,9%, a w III kwartałach 2018 r. 96,4%. 

W wyniku czynności sprawdzających rozliczeń VAT przeprowadzonych w latach  
2007–2017 kwota stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła łącznie 771,7 mln zł.  
W 2007 r. kwota nieprawidłowości wyniosła 2,6 mln zł, a w 2017 r. wzrosła do  
158,2 mln zł. W III kwartałach 2018 r. wyniosła 176,7 mln zł.  

Kwota naruszeń art. 108 ustawy o VAT stwierdzona w wyniku czynności 
sprawdzających rozliczeń VAT wyniosła w latach 2009–2017 – 0,44 mln zł, średnio 
0,05 mln zł. W okresie styczeń – wrzesień 2018 r. kwota naruszeń art. 108 ustawy  
o VAT stwierdzona w wyniku czynności sprawdzających rozliczeń VAT wyniosła 
0,09 mln zł i była o 0,06 mln zł wyższa od kwoty naruszeń ujawnionych w tym 
samym okresie 2017 r. 

6. W latach 2007–2017 w wyniku kontroli podatkowych ujawniono 152.593 fikcyjne 
faktury, najwięcej w 2016 r. (47.597), a najmniej w 2007 r. (103).33  

Ujawnienia fikcyjnych faktur w latach 2007-2016 miały (w ujęciu ilościowym) 
tendencję rosnącą, pomimo spadków w latach: 2009 (o 251 mniej w porównaniu do 
2008 r.), 2012 (o 174 mniej w porównaniu do 2011 r.), i w 2017 r. (o 1.330 mniej niż 
w 2016 r.).  
                                                      
33 Liczba ujwnionych w wyniku kontroli podatkowych fikcyjnych faktur wyniosła: w 2008 r. – 515, w 2009 r. – 264, 

w 2010 r. – 620, w 2011 r. – 1.205, w 2012 r. – 1.031, w 2013 r. – 6.316, w 2014 r. – 12.833, w 2015 r. – 
35.842, w 2017 r. – 46.267, w 2018 r. ( III kwartały) – 38.345. 
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Kwoty, na które wystawiono fikcyjne faktury wzrastały w latach 2007-2016  
z 1,9 mln zł w 2007 r., poprzez 65,9 mln zł w 2012 r. do 10.321,2 mln zł w 2016 r.  
W 2017 r. kwota, na którą wystawiono fikcyjne faktury obniżyła się do 5.489,7 mln zł, 
tj. była o 46,8% niższa niż 2016 r.34  

W okresie styczeń–wrzesień 2018 r. ujawniono 38.345 fikcyjnych faktur na kwotę 
4.013,7 mln zł, tj. o 2.175 więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (36.170). 
Wzrosła także o 55,8 mln zł w porównaniu do III kwartałów 2017 r. (3.957,9 mln. zł) 
kwota, na którą były one wystawione.  

W wyniku czynności sprawdzających w roku 2010 (w 2011 r. nie ujawniono fikcyjnej 
faktury) oraz w latach 2012-2017 ujawniono 94 fikcyjne faktury na kwotę łączną  
8,2 mln zł. W 2017 r. ujawniono 45 fikcyjnych faktur na kwotę 0,5 mln zł.  

W okresie styczeń–wrzesień 2018 ujawniono 260 fikcyjnych faktur na kwotę  
1,2 mln zł, tj. o 216 więcej i kwotę o 0,8 mln zł wyższą niż w analogicznym okresie 
2017 r.  

7. W związku ze znacznym wzrostem kwot nieprawidłowości ujawnianych  
w kontrolach podatkowych, od 2012 r. w Izbie zaczęto gromadzić dane o kwotach 
wymierzonych w postępowaniach podatkowych na podstawie art. 108 ustawy  
o VAT, a od 2014 r. o kwotach ogółem wymierzonych w postępowaniach 
podatkowych, a także odpowiednio dane o kwotach wyegzekwowanych, i tak:  
w latach 2014–2017 wymierzono w postępowaniach podatkowych do wpłaty kwotę 
28.824,2 mln zł, z czego największą kwotę wymierzono w 2016 r. w wysokości 
9.559,7 mln zł. Wymierzone w tym samym okresie kwoty do wpłaty dotyczące  
art. 108 ustawy wyniosły 21.012,4 mln zł, tj. 72,9% wymierzonych do wpłaty kwot 
ogółem.  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wyjaśnił, że do głównych przyczyn wysokiego 
wzrostu w latach 2012–2016 kwot stwierdzonych nieprawidłowości, w tym 
wynikających z naruszania art.108 ustawy o VAT było prowadzenie kontroli 
podatkowych w podmiotach uczestniczących w transakcjach zmierzających  
do nadużyć podatkowych w obszarze handlu elektroniką produkcją i obrotem 
produktami metalowymi oraz obrotu paliwami. Nadużycia podatkowe w tym zakresie 
w latach 2012–2015 występowały na bardzo dużą skalę, co wiązało się ze 
znacznymi jednostkowymi kwotami uszczupleń danej kontroli. Informacje 
przekazane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe woj. mazowieckiego 
wskazują, że w latach 2012-2015 jednostkowe ustalenia kontroli osiągnęły 
najwyższy poziom uszczupleń stwierdzony w kontrolach podatkowych dwóch 
podmiotów wynoszący 511 mln zł oraz kontrolach podatkowych obszarów: obrotu 
elektroniką 573 mln zł, produkcji i handlu metalami 179 mln zł, obrotu paliwami  
50 mln zł oraz fikcyjnych transakcji handlowych 167 mln zł, łącznie 1.480 mln zł. 

W latach 2014-2017 wyegzekwowano z kwot wymierzonych do zapłaty  
w postępowaniach podatkowych dotyczących VAT kwotę 361,2 mln zł, co stanowi 
1,3% kwot wymierzonych do zapłaty w tym okresie, z czego największą kwotę  
146,2 mln zł wyegzekwowano w 2017 r. Wyegzekwowane w tym samym okresie 
kwoty dotyczące art. 108 ustawy o VAT wyniosły 249,1 mln zł, tj. 69,0% 
wyegzekwowanych kwot ogółem. Z kwot do zapłaty ogółem wynikających  
ze złożonych przez podatników korekt rozliczeń VAT w latach 2014-2015  
(142,5 mln zł) wyegzekwowano 43,0 mln zł, tj. 30,2%.  

(akta kontroli str. 77, 95-97, 2246-2253) 
                                                      
34 Kwota brutto, na którą były wystawione fikcyjne faktury, ujawnione w wyniku kontroli podatkowych wyniosła:  

w 2007 r. - 1,9 mln zł, w 2008 r. – 10,8 mln zł. w 2009 r. 12,0 mln zł, w 2010 r. – 75,2 mln zł, w 2011 r. –  
29,2 mln zł,  w  2012 r. - 65,9 mln zł, w 2013 r. – 943,9 mln zł, w 2014 r. – 3.244,6 mln zł, w 2015 r. –  
5.847,94 mln zł, w 2016 r. – 10.321,2 mln zł, w 2017 r. – 5.489,70 mln zł, w 2018 r. (III kwartały –  
4.013,70 mln zł.  



 

37 

8. W latach 2007–2017 w 51 urzędach skarbowych podległych Izbie Skarbowej  
w Warszawie, a od 2017 r. Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie, 
przeprowadzono 729 kontroli wewnętrznych, w tym 97 (13,3%) dotyczących poboru 
podatku VAT, przeciwdziałania uszczupleniom w tym zakresie.  

W latach 2007–2011, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o kontroli w administracji rządowej35 w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych  
do naczelników urzędów skarbowych podległych Izbie Skarbowej w Warszawie nie 
zamieszczano oceny ogólnej kontrolowanej działalności. Dotyczyło to 386 kontroli, 
tj. 53,0% kontroli przeprowadzonych w latach 2007-2017, w tym 57 kontroli 
dotyczących poboru i przeciwdziałania uszczupleniom VAT. Z 40 kontroli w tym 
zakresie, przeprowadzonych w latach 2012-2017 oceną pozytywną zakończyło się 
15 kontroli, oceną pozytywną z nieprawidłowościami zakończyły się 22 kontrole,  
a trzy kontrole zakończyły się oceną negatywną. 

W trakcie III kwartałów 2018 r. przeprowadzono 34 kontrole wewnętrzne, w tym 
jedną dotyczącą poboru VAT, przeciwdziałania uszczupleniom w tym zakresie, 
ocenioną pozytywnie z nieprawidłowościami. W porównaniu do III kwartałów 2017 r. 
(39 kontroli) zmalała o pięć liczba przeprowadzonych kontroli, zmniejszyła się także 
liczba kontroli dotyczących poboru VAT, przeciwdziałaniom uszczupleniom w tym 
zakresie (z siedmiu do jednej). Według informacji Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Warszawie dotyczącej przyczyn zmniejszenia w 2018 r. liczby kontroli 
wewnętrznych dotyczących VAT w porównaniu do lat wcześniejszych, 
przeprowadzona analiza w trakcie tworzenia planu kontroli na 2018 r.  
(m.in. wykonanie mierników, ryzyka szacowane według zasad kontroli zarządczej, 
priorytety kierownictwa Ministerstwa Finansów i IAS) nie wykazała, że obszar VAT 
należy uznać za priorytetowy w zakresie kontroli planowanych na 2018 r. 
Przeprowadzając analizę uwzględniono przede wszystkim, że na osiem kontroli  
w obszarze podatku VAT przeprowadzonych w 2017 r. tylko jedna zakończyła się 
oceną negatywną, istniała potrzeba zweryfikowania działań podległych urzędów 
także w innych obszarach oraz ograniczone możliwości kadrowe komórek 
organizacyjnych przeprowadzających kontrole. 

Tematami kontroli przeprowadzonych w latach 2007-2017 w urzędach skarbowych 
(poza 20 kompleksowymi kontrolami VAT) były:  

− zwroty podatku VAT – 20 kontroli, 

− ujawnianie obowiązku podatkowego – 20 kontroli,  

− zwroty nadpłat  – 9 kontroli,  

− stosowanie kaucji gwarancyjnej – 8 kontroli,  

− ulgi w spłacie VAT – 3 kontrole,  

− wszczynanie postępowań przed upływem przedawnienia – 3 kontrole,  

− postępowanie z deklaracjami VAT – 3 kontrole, 

− egzekucja – 1 kontrola,  

− weryfikacja informacji sygnalnych – 1 kontrola. 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w szczególności dotyczyły: 
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz niedostosowania 
przepisów wewnętrznych do obowiązującego prawa. Ponadto w poszczególnych 
urzędach stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości: nieterminowe 
sporządzanie zawiadomień o naruszaniu prawa podatkowego, nieegzekwowanie 
zaległych deklaracji podatkowych VAT, nierzetelne i nieterminowe wprowadzanie 
danych do systemu POTAX, niedokonywanie weryfikacji danych o podatniku przed 

                                                      
35 Dz.U. Nr 185, poz. 1092. 
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wszczynaniem kontroli podatkowych, brak monitorowania podatników, którzy złożyli 
kaucje gwarancyjne, braku bieżących analiz złożonych zabezpieczeń oraz 
niezapobieganie przedawnieniom zobowiązań podatkowych.  

Informacja o nieprawidłowościach i uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli 
przeprowadzonych w 2017 r. została przekazana naczelnikom urzędów skarbowych 
przez Dyrektora IAS w Warszawie na początku lutego 2018 r. z poleceniem w trybie 
nadzoru przeanalizowania zawartych w informacji ustaleń oraz dokonania ocen 
możliwości ich wystąpienia w kierowanych urzędach oraz podjęcia działań 
zapobiegawczych.   

9. Działania Izby Skarbowej/Izby Administracji Skarbowej dotyczące poboru podatku 
od towarów i usług objęto audytem wewnętrznym w 2014 r. oraz w 2017 r. 

W 2014 r. zrealizowano zadanie audytowe Postępowanie podatkowe w drugiej 
instancji w zakresie podatku VAT. Wydano dwa zalecenia: organizacyjne – 
dotyczące wypracowania efektywniejszych sposobów komunikacji oraz współpracy 
komórek organizacyjnych oraz nadzorcze - polegające na podjęciu działań wobec 
organów pierwszej instancji w celu wcześniejszego przeprowadzania postępowań 
podatkowych. Przeprowadzone w 2015 r. czynności monitorujące wykazały poprawę 
terminowości rozpatrywanych odwołań oraz poprawę, jakości wydawanych 
rozstrzygnięć. 

W 2017 r. zrealizowano zadanie audytowe Obsługa księgowa wpłat i zwrotów  
w podatku VAT w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie i w trzech urzędach 
skarbowych (wytypowanych m.in. na podstawie mierników pracy urzędów). Wydano 
12 rekomendacji w obszarze rachunkowości podatkowej, dotyczących  
w szczególności: rozliczeń wpłat podatku VAT, zwrotów podatku VAT, analizy 
ryzyka i jego monitorowania, oraz procedur nadzoru. Przeprowadzone w 2018 r. 
czynności monitorujące wykazały zrealizowanie 9 rekomendacji, w szczególności 
dotyczących wpłat VAT, zwrotów VAT, monitorowania i analizowania ryzyka, oraz 
sprawowania nadzoru. W realizacji znajdowały się dwie rekomendacje (dotyczące 
mierników i kontroli zarządczej), a rekomendacja dotycząca monitorowania 
mierników oceny pracy urzędów skarbowych uznana została, jako proces ciągły. 

(akta kontroli str. 2256-2463) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
W okresie objętym kontrolą Izba informowała na bieżąco podlegle jednostki  
o celach, zadaniach i miernikach stopnia ich realizacji, określonych przez Ministra 
Finansów lub Szefa KAS w zakresie poboru podatku VAT i przeciwdziałania jego 
uszczupleniom. Systematycznie monitorowano realizację zakładanych wartości 
mierników. W badanym okresie Izba osiągnęła większość ustalonych przez 
Ministerstwo Finansów wartości mierników w zakresie realizacji wpływów 
podatkowych. Jednak nie osiągnięto podstawowego celu w postaci zapewnienia 
wpływu dochodów do budżetu państwa w roku 2007 oraz w latach 2012-2014.     

Wysokie było tempo wzrostu zaległości, których stan na koniec 2017 r. wyniósł  
31,3 mld zł i był o 807% wyższy niż na koniec 2012 r. W latach 2012-2015 nasiliło 
się zjawisko wykorzystywania fikcyjnych faktur. W wyniku prowadzonych kontroli 
wykrywane były fikcyjne transakcje na znaczne kwoty. Podatek wymierzany był 
podmiotom, które na etapie kontroli nie prowadziły działalności, a kontakt z nimi był 
utrudniony lub nie było z nimi kontaktu. W rezultacie wymierzone kwoty podatku 
udawało się odzyskać w nieznacznej części.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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W badanym okresie wzrosła skuteczność typowania podmiotów do kontroli 
podatkowych z 52% w 2007 r., 60% w 2012 r. do 89% w 2017 r. oraz czynności 
sprawdzających z 8% w 2007 r., 27% w 2012 r. do 47% w 2017 r.  

W ramach sprawowanego nadzoru nad urzędami skarbowymi Dyrektor Izby 
Skarbowej, a następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 
systematycznie przeprowadzał kontrole wewnętrzne oraz dokonywał weryfikacji 
wykonania zaleceń pokontrolnych.   

W podległych jednostkach systematycznie przeprowadzane były kontrole 
wewnętrzne dotyczące tematyki poboru VAT i przeciwdziałania jego uszczupleniom 
oraz czynności monitorujące realizację zaleceń pokontrolnych.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 
 
Warszawa,    16     stycznia 2019 r. 
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