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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/088 - Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Katarzyna Juchniewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/152/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., nr LGD/46/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.,
nr LG/66/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., nr LGD/80/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 1660-1665)

Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 5, 77-100 Bytów (dalej: Urząd)

Ryszard Sylka, Burmistrz Bytowa
(dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W ocenie1 Najwyższej Izby Kontroli w latach 2014-2017 (III kwartały) Burmistrz co
do zasady przestrzegał uregulowań Ordynacji podatkowej2 w prowadzonych
postępowaniach w sprawie umarzania zaległości podatkowych. W jednym
przypadku, bez wezwania podatnika do wyjaśnienia rozbieżności, wydał decyzję
o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż kwota
wskazana przez podatnika.

Burmistrz udzielił pomocy de minimis niektórym wnioskodawcom3, którzy nie spełnili
wszystkich wymogów wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej4. Zaświadczenia o udzielonej pomocy
de minimis były sporządzane prawidłowo jednak termin ich wydania nie został
dotrzymany w przypadku 49 z 59 zaświadczeń. Opóźnienia w wystawianiu
zaświadczeń wyniosły od 1 do 215 dni. Nieterminowo przekazano również 20
sprawozdań o udzieleniu pomocy de minimis oraz informacje roczne za 2014 r. o nie
udzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie. Burmistrz w publikowanych za lata
2013-2016 wykazach podmiotów korzystających z pomocy publicznej nie ujął
przedsiębiorców, którzy korzystali z pomocy de minimis w postaci umorzenia
zaległości podatkowych. Burmistrz przekroczył o ponad trzy lata, wskazany wart. 37

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1977 r. OrdynaCja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.) dalej: Ordynacja podatkowa.
3 Dol. 37 z 59 badanych decyzji.
4 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.350),
dalej: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
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Opis stanu
faktycznego

ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych5, termin publikacji informacji
o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe.
Informację tę udostępnionow BlP od 27.12.2017 r., w trakcie trwania kontroli NIK.
Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że nie zapewniono w Urzędzie
funkcjonowania skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej, o której
mowa wart. 68 ustawy. o finansach publicznych. Przyjęte przez Urząd w tym
zakresie rozwiązania nie zapobiegły bowiem nieprawidłowej realizacji zadań
w obszarze udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej
uregulowań w zakresie umarzania zaległości
podatkowych oraz zasadność zastosowanych
umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy

1.1. W latach 2014-2017 (III kwartały) podatnicy złożyli w Urzędzie 238 wniosków6
o umorzenie zaległości podatkowych (76 wniosków dot. decyzji wydanych
w 2014 r., 65 - decyzji z 2015 r., 62 wnioski - decyzji z 2016 r i 35
wniosków z 2017 r.) na łączną kwotę 1 798,3 tys. zł (202,28 tys. zł. dot. decyzji
wydanych w 2014 r., 1 076,0 tys. zł w 2015 r., 350,0 tys. zł w 2016 r., 170,0 tys. zł
do końca trzeciego kwartału 2017 r.). Na ich podstawie Burmistrz wydał 218
decyzji uwzględniających w całości lub części wnioski). Łączna kwota umorzeń
wyniosła 855,2 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 82-86)
W Urzędzie nie prowadzono ewidencji wniosków i decyzji dotyczących umarzania
zaległości podatkowych. Burmistrzwyjaśnił, że pracownicy merytoryczni prowadzą
rejestry prowadzonych spraw w formie papierowej, w rejestrach ujmowane są:
liczba porządkowa, treść (czego dotyczy sprawa), od kogo wpłynęła, data
wszczęcia oraz ostatecznego załatwienia sprawy, sposób załatwienia sprawy.

(dowód: akta kontroli str. 226-228)
1.2. W latach 2014-2017 (III kwartały) umorzono na wniosek zaległości podatkowe:

a) dziewięciu osobom prawnym na łączną kwotę 761,09 tys. zł (w tym ośmiu
umorzenia udzielano wielokrotnie), w tym: w 2014 na kwotę 132,01 tys. zł-
siedmiu osobom (podatek od nieruchomości), w 2015 r. na kwotę 343,88
tys. zł - dziewięciu osobom (ośmiu osobom podatek od nieruchomości na
kwotę 343,39 tys. zł, jednej osobie podatek rolny na kwotę 0,5 tys. zł),
2016 r. na kwotę 179,79 tys. zł - siedmiu osobom (podatek od
nieruchomości), 2017 r. (III kwartały) na kwotę 105,41 tys. zł - czterem
osobom (podatek od nieruchomości).

b) trzydziestu ośmiu osobom fizycznym na łączną kwotę 88,95 tys. zł (w tym
piętnastu osobom ulgi udzielano wielokrotnie), w tym: w 2014 r. na kwotę
43,94 tys. zł - dwudziestu osobom (dziewiętnastu podatek od

5 Dz. u. z 2017 r. poz. 2077.

6 W tej liczbie znajdują się 2 wnioski złożone w 2013 r. (na kwotę 2,28 tys. zł), które były podstawą decyzji wydanych w 2014 r.
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nieruchomości, jednej osobie podatek od środków transportu), 2015 r. na
kwotę 3,99 tys. zł - osiemnastu osobom (szesnastu osobom podatek od
nieruchomości, dwóm osobom podatek od środków transportu), 2016 r. na
kwotę 16,19 tys. zł - trzynastu osobom (podatek od nieruchomości), 2017 r.
(III kwartały) na kwotę 24,83 tys. zł - dwunastu osobom Uedenastu osobom
podatek od nieruchomości, jednej osobie podatek od środków
transportowych) .

(dowód: akta kontroli str. 87-96)

1.3. W badanym okresie Burmistrz wydał 218 decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu
podatków 47 podatnikom, z tego 194 decyzje wydane zostały 23 wnioskodawcom,
którym umorzono zobowiązania podatkowe dwa lub więcej razy (osiem osób
prawnych i piętnaście osób fizycznych), 24 decyzje dotyczyły jednorazowego
umorzenia podatku (dziewięciu osobom prawnym).

(dowód: akta kontroli str. 97-102)

1.4. W okresie 2014-2017 (III kw.) wydano 67 decyzji (31%) niezgodnych
z wnioskiem strony (w 2014 - 16 decyzji, 2015 - 15 decyzji, 2016 - 19 decyzji,
w trzech kwartałach 2017 - 17 decyzji). Wnioski o umorzenie dotyczyły w 60
przypadkach (90% liczby wniosków i 97,6 % kwoty ogółem złożonych wniosków)
podatku od nieruchomości, w 7 przypadkach podatku od środków transportu
(10 % liczby wniosków i 2,4% kwoty ogółem złożonych wniosków).
W 24 przypadkach odmówiono umorzenia zaległości podatkowej w całości (kwota
wnioskowana 839,9 tys. zł), w 43 przypadkach kwota umorzenia (103,9 tys. zł)
stanowiła 50% wnioskowanej przez podatnika kwoty zaległości podatkowej. Łączna
kwota zaległości, o których umorzenie wnioskowali podatnicy w powyższym okresie
wyniosła 1 046,6 tys. zł (847,7 tys. zł należność główna i 198,9 tys. zł odsetki),
w tym: w 2014 - 728,8 tys. zł (579,8 tys. zł należność główna, 149,0 tys. odsetki),
2015 - 112,7 tys. zł (64,0 tys. zł należność główna, 48,7 tys. zł odsetki), 2016 -
39 tys. zł (38,7 należność główna, 0,3 tys. zł odsetki), w trzech kwartałach 2017 -
166,1 tys. zł (165,3 tys. zł należność główna 0,8 tys. zł odsetki).

(dowód: akta kontroli str.: 103-107, 1666)
1.5. W okresie objętym badaniem wnioskodawcy odwołali się do organu wyższej
instancji od 15 decyzji (6 odwołań od decyzji wydanych w 2014 r., 5 - od decyzji
wydanych w 2015 r., 2 odwołania od decyzji wydanych w 2016 r., i 2 od decyzji
wydanych w 2017 r.). W dwóch przypadkach odwołanie zostało wniesione
z uchybieniem terminu. W jednym przypadku decyzję uchylono w całości podnosząc
w uzasadnieniu, iż decyzja Burmistrza została wydana bez dostatecznego ustalenia
stanu faktycznego, w powiązaniu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa? Pozostałe zaskarżone decyzje zostały utrzymane w mocy przez organ
wyższej instancji.

(dowód: akta kontroli str. 226-227, 1114-1162)

1.6. W wyniku badania łącznie 85 decyzji wydanych w latach 2014-2017
(III kwartały)8, w tym:

a) 65 decyzji uwzględniających w całości lub w części wniosek o umorzenie
zaległości podatkowych na łączną kwotę 706,2 tys. zł,

7 Organ odwoławczy stwierdził również, że organ podatkowy nie wskazał i nie wyjaśnił, jakiego rodzaju i jakie treści stanowią
o analizowanym stanie sprawy stosowne przepisy prawa wspólnotowego, mimo iż ordynacja podatkowa w sposób
bezpośredni do tych przepisów odsyła, co stanowi poważne naruszenie brzemienia art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
w rozumieniu uzasadnienia prawnego zaskarżonej decyzji.

8 Badanie przeprowadzono na próbie 60 decyzji, tj. po 15 decyzji z każdego roku o najwyższej umorzonej kwocie zaległości
oraz czterech podatników, którym w badanym okresie wydano, co najmniej dwie decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.
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b) 20 decyzji odmawiających w całości udzielenia ulg na łączną kwotę 687,2
tys. zł.

Stwierdzono, że w postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji (zarówno
umarzających zaległości, jak i odmawiających przyznania ulg) Burmistrz stosował,
przepisy Ordynacji podatkowej, tj.:
- zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwiał

wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań (art.123 § 1);

- przestrzegał zasady pisemności postępowania (art. 126);
- wszystkie decyzje wydał w terminie określonym wart. 1399;
- postępowanie dokumentował zgodnie z wymogami art. 180 - 199a;
- decyzje zawierały wymagane elementy, tj. oznaczenie organu podatkowego,

datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,
pouczenie o trybie odwoławczym, podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego (art. 210 § 1).

Wnioski składane przez podatników o umorzenie zaległości podatkowych w 33 na
85 przypadków nie zawierały kwoty umorzenia, o jaką występował wnioskodawca.

1.7. W badanym okresie nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych i audytów
w zakresie przyznawania ulg podatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 7-9)
1.8. Sytuacja finansowa Gminy w latach 2014-2016 uległa nieznacznej poprawie,
wzrastały dochody w kolejnych latach ( 77 072,18 tys. zł w 2014 r., 81 441,05 tys. zł
w 2015 r., 96908,55 tys. zł w 2016 r.) przy mniejszej dynamice wzrostu wydatków
ogółem 78366,45 tys. zł w 2014 r., 81 700, 89 tys. zł w 2015 L, 92058,62 tys. zł
w 2016 r. O lepszej sytuacji finansowej Gminy świadczyły m.in. zmiany wartości
wskaźników finansowych10 na koniec 2016 r. w stosunku do 2014 r., w odniesieniu
do:
• wskaźników budżetowych: wzrósł udział dochodów bieżących w dochodach

ogółem z 94,8% do 98,5%, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem
utrzymywał się na tym samym poziomie 10,9 %11,znacząco wzrósł wskaźnik
samofinansowania z 90,5% do 167,6%. Udział dochodów własnych uległ
nieznacznemu obniżeniu z 49,4 % do 43,9%'·

• wskaźników na mieszkańca: zwiększyła się nadwyżka operacyjna z 333,31 zł do
415,91zł oraz nieznacznie zwiększył się stan zobowiązań ogółem z 93,06 zł do
99,98 zł pozostając jednocześnie znacznie poniżej średniej krajowej dla gmin
miejsko-wiejskich12. Wzrosły również transfery bieżące z 1 394,34 zł do
2085,14 zł.

• wskaźników zobowiązań wg tytułów dłużnych: zmniejszył się udział zobowiązań
ogółem w dochodach ogółem z 3,0% do 2,6%, obciążenie dochodów ogółem
i dochodów własnych obsługą zadłużenia wzrosło nieznacznie z 3,1 % do 3,6 %

9 W jednym przypadku strona została powiadomiona, zgodnie z art. 140Ordynacji podatkowej, o niezałatwieniu sprawy.
W zawiadomieniu wskazano przyczyny niedotrzymania terminu i wskazano nowy termin załatwienia sprawy.
10 Do oceny sytuacji finansowej wykorzystano wskaźniki budźetowe Ministerstwa Finansów opracowane dla jednostek
samorządu terytorialnego w latach 2014-2016.
11 Udział nadwyźki operacyjnej i dochodów ze sprzedaźy majątku w dochodach ogółem pozostawał na poziomie wyźszym od
średniej krajowej: w 2014r. 12,4%(średnia dla gmin miejsko-wiejskich 9,6%),w 2015r. 11,3%(średnia dla gmin miejsko-
wiejskich 10,3%),w 2016r. 11,6%(średnia dla gmin 10,7%).
12 Zobowiązania ogółem na mieszkańca w roku 2014- 93,06zł (średnia dla gmin miejsko-wiejskich - dalej średnia krajowa
1116,9zł), w roku 2015- 98,33zł (średnia krajowa 1978,8zł), w roku 2016- 99,98zł (1021,6zł).
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Ustalona
nieprawidłowość

Wartości tych wskaźników były na znacznie niższym poziome w stosunku do
średnich krajowych13.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych w badanym okresie14.

Wskaźnik ograniczający spłatę i obsługę zadłużenia, określony wart. 243 ustawy
o finansach publicznych wynosił w badanym okresie odpowiednio: w 2014 r. 7,93%,
w 2015 r. 7,93%, w 2016 r. 9,15%, w 2017 r. (III kwartały) - 9,59%.

(dowód: akta kontroli str. 132-192)

Stan zaległości podatkowych15 zwiększył się na koniec 2016 r. w stosunku do
2014 r., z 3586,9 tys. zł (w tym m.in. 3235, 3 tys. zł podatku od nieruchomości,
252,6 tys. zł podatku od środków transportowych,) do 3719,6 tys. zł (w tym m.in.
3408,8 tys. zł podatku od nieruchomości, 252,5 tys. zł podatku od środków
transportowych).

(dowód: akta kontroli str. 109-111)
1.9. W okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Rady Miejskiej w BytoWie
z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis16. Zwolnienie z podatku obejmowało nowo
wybudowane budynki lub ich części oraz nowo nabyte grunty, budynki lub ich części
i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem
wykorzystania ich do tej działalności (§ 1 pkt 1 Uchwały). Zwolnienie przysługiwało
po złożeniu wniosku, nie dłużej niż przez 5 lat lub do dnia wygaśnięcia uchwały (do
31 grudnia 2020 r.).
Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie wpływu z tytułu
podatków:
- w 2014 r. o 1714,11 tys. zł, w tym podatek od nieruchomości 1318,42 tys. zł,
podatek od środków transportowych 384,38 tys. zł, podatek rolny 11,32 tys. zł;
- w 2015 r. o 1 901,85 tys. zł, w tym podatek od nieruchomości 1 459,58 tys. zł,
podatek od środków transportowych 420,20 tys. zł, podatek rolny 12,07 tys. zł;
- 2016 r. o 1 898,75 tys. zł, w tym podatek od nieruchomości 1 441,82 tys. zł,

podatek od środków transportu 441,39 tys. zł, podatek rolny 15,54 tys. zł;
- w 2017 r. (III kwartały) o 1 372,25 tys. zł, w tym podatek od nieruchomości
985,58 zł, podatek od środków transportu 370,86 tys. zł, podatek rolny 16,09 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 127-131,230-232)
1.10. W badanym okresie .nie wydawano z urzędu decyzji o umorzeniu zaległości
podatkowych na podstawie art. 67d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej dotyczących
podatków od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku od środków
transportowych.

(dowód: akta kontroli str.: 112-114)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość.

13 Udział zobowiązań ogółem w dochodach og6lem odpowiednio 33,4% i 24,D %, obciążenie dochodów ogółem i dochodów
własnych obsługą zadłużenia odpowiednio 1D,8% i 1D,1 %.
14 Wskażnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach og6lem średni dla wszystkich gmin wynos~ odpowiednio
D,6% w 2D14, D,7 % i D,4% w 2D16 r.
15 Nie obejmując opłat za posiadanie psa i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16 Uchwała Nr XXXVII/326/2D14 z dnia 29 stycznia 2D14 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 5 lutego 2014 r. poz. 446.
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Ocena ~stk~~~..,

Opis stanu
faktycznego

W jednym przypadku Burmistrz wydał decyzję niezgodnie z wioskiem podatnika, tj.
o umorzeniu kwoty wyższej (o 157,00 zł), niż wnioskował podatnik17.

Burmistrz Bytowa wyjaśnił, że organ podatkowy nie wzywał podatnika do
wyjaśnienia rozbieżnośći, ponieważ większość podatników nie orientuje się, co do
wysokości zaległości, z podań wnoszonych przez podatników wynikało, że
przedmiotem umorzenia jest umorzenie całej zaległości, dlatego organ wskazywał
kwotę umorzenia wyłącznie w decyzji, pomijając jej sprecyzowanie przez podatnika.
Inną niż wnioskował podatnik kwotę umorzenia zastosowano, ponieważ podatnik
występował każdorazowo o umorzenie zaległości konkretnej raty miesięcznej, organ
wziął pod uwagę żądanie podatnika wskazane, jako żądanie umorzenia raty podatku
za dany miesiąc, a nie wysokość raty wskazanej we wniosku.

(dowód: akta kontroli str.322-328, 297-330, 327-388, 395-641, 651-822, 826-1030,
1433-1438)

Zdaniem NIK w przypadku, gdy w ocenie Burmistrza treść wniosku wskazywała na
pomyłkę wnioskodawcy zasadne było, na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji
podatkowej, wezwanie strony do złożenia wyjaśnień lub dokonania określonej
czynności, jako niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Burmistrz przestrzegał uregulowań Ordynacji podatkowej dotyczących umarzania
zaległości podatkowych. Kwoty wynikające z umorzenia podatku nie miały
znaczącego wpływu na sytuację finansową Gminy, gdyż w latach 2014-2016
stanowiły one od 0,2 % do 0,4% jej dochodów ogółem oraz od 0,5 do 0,9 % jej
dochodów własnych. W jednym przypadku Burmistrz wydał decyzję niezgodną
z wnioskiem podatnika, tj. na kwotę wyższą niż wskazana we wniosku podatnika.

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis
2.1. W badanym okresie w Urzędzie umorzono dziewięciu przedsiębiorcom
(na podstawie 59 decyzji) zaległości podatkowe w wysokości 735,9 tys. zł, które
stanowiły pomoc publiczną de minimis.

Do 13 wniosków (spośród 59 złożonych) dołączono komplet dokumentów
wymaganych art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej - natomiast pozostałe 46 wniosków wymagało uzupełnienia.
W przypadku 10 wniosków Urząd wezwał podatników do uzupełnienia dokumentów
- w 9 przypadkach podatnicy złożyli wymagane dokumenty w jednym przypadku
dokumenty nie zostały złożone. W pozostałych przypadkach odstąpiono od
wzywania podatników do uzupełnienia wniosków.

(dowód: akta kontroli str. 115-117, 1433-1439, 1627-1629, 1658-1659)
2.2. Łączna kwota udzielonej poszczególnym podmiotom w okresie trzech lat
budżetowych18 pomocy de minimis oraz innej pomocy udzielonej podmiotowi
na realizację tego samego projektu nie przekroczyła 200 tys. euro19.

(dowód: akta kontroli str. 1448-1451)

17Pismem z dnia 15.04.2014 r. Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z 0.0. zwróciła się o umorzenie podatku od
nieruchomości w wysokości 8972,00 zł za m-<:kwiecień 2014 r. Decyzją z dnia 05 maja 2014 r. nr F.3120A03.2014KO.,
umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9129,00 zł, lj. w kwocie o 157,00 zł wyższej niż wnioskował podatnik. Pismem
z dnia 12.12.2014 r. Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z 0.0. zwróciła się o umorzenie podatku od
nieruchomości w wysokości 9.192,00 zł za m-<:grudzień 2014 r. Decyzją z dnia 23 grudnia 2014 r. nr F.3120.839.2014.K.O.,
umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 9189,00 zł, lj. w kwocie o 3,00 zł niższej niż wnioskował podatnik.
16 W roku, w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lalach poprzednich.
19 100 tys. EURO w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego.
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2.3. Burmistrz wydał wnioskodawcom 59 zaświadczeń potwierdzających, że
udzielone ulgi stanowiły pomoc de minimis. Zaświadczenia te zawierały wszystkie
elementy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie20 (dalej: "rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis"). Spośród ww. zaświadczeń tylko 10 wydano w dniu udzielenia pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 1448-1455, 1621-1624)

2.4. Burmistrz przekazał terminow021ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa 30
miesięcznych informacji o nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i 36
informacji o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie (za lata 2014, 2015 i 2016) oraz
dwie roczne informacje o nieudzieleniu pomocy w rybołówstwie (za lata 2015
i 2016). Terminowo przekazał również 6 sprawozdań o udzieleniu pomocy
w rolnictwie a także informował ministra właściwego do spraw rolnictwa o udzielonej
w 2017 r. (III kwartały) pomocy w rolnictwie innej niż pomoc do minimis22.

(dowód: akta kontroli str. 1635-1654)

2.5. Pomoc udzielona Szpitalowi Powiatu Bytowskiego Sp. z 0.0. w okresie 2014-
2016 została zakwalifikowana w wydanych decyzjach, jako pomoc de minimis
23.0d roku 2017 w decyzjach o umorzeniu zaległości Szpitala wskazywano
w podstawie prawnej wyłącznie art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Urząd nie
uwzględnił Szpitala w wykazie podmiotów korzystających z pomocy de minmis
w latach 2014 -2017.
Burmistrz wyjaśnił, że w jego ocenie wsparcie udzielane Szpitalowi w postaci
umorzenia podatku od nieruchomości, nie wpływa negatywnie na wymianę
handlową pomiędzy państwami członkowskimi, dlatego też nie znajdują
zastosowania reguły dotyczące udzielania pomocy publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 118-126, 1621-1626)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Burmistrz w 46 przypadkach udzielił pomocy publicznej w formie pomocy de
minmis, pomimo iż podatnicy nie złożyli kompletu informacji i zaświadczeń
wymaganych art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej. W jednym przypadku pomocy udzielono pomimo
nieuzupełnienia wniosku przez podatnika, w pozostałych przypadkach odstąpiono
od żądania uzupełnienia informacji niezbędnych do uzyskania pomocy de minimis.
W sprawie udzielenia pomocy de minimis pomimo braku kompletu dokumentów,
Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Kraweczyński wyjaśnił m.in., że:

20 Dz. U. z 2018 r. poz.350
21 Zgodnie z §6 usl. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. z 2008 r. nr 174 poz. 1081 ze zm.) -
dalej: ,rozporządzenie z 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie', podmiot
udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie, innej niż pomoc
de minimis - za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego, a o udzielonej
pomocy de minimis w rolnictwie i rybol6wstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia
danego miesiąca. W myśl usl. 2 do terminów przekazywania informacji o nieudzieieniu pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybol6wstwie w danym okresie sprawozdawczym stosuje się odpowiednio terminy dotyczące sprawozdań. Rozporządzenie
uchylone w 2017 r.
22 Zgodnie z § 4 pkt 1 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. poz. 120)-
dalej: ,rozporządzenie z 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie', podmiot
udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybol6wstwie, za każdy miesiąc roku
kalendarzowego, w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona,
w przypadkach udzielenia pomocy innej niż pomoc do minimis.
23 W przekazanym 16.01.2018 r. zestawieniu podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis (Tabela 13) nie zostaly
uwzględnione decyzje wydane dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z 0.0.
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- w przypadku PRl Wiking Sp. z 0.0. organ odstąpił od żądania przedłożenia
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, ponieważ sytuacja gospodarcza była
znana organowi, Spółka po śmierci prezesa i współwłaściciela zaprzestała
działalności, nie została wyrejestrowana, nie funkcjonowały służby księgowe Spółki.

- w przypadku Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego Spółka z 0.0. organ odstąpił od
żądania przedłożenia informacji, ponieważ organ jest w 100% właścicielem Spółki
i sytuacja gospodarcza podmiotu była znana organowi. W celu przyspieszenia
comiesięcznych wniosków o umorzenie zaległości miesięcznej, niekiedy pomijano
żądania dostarczenia dokumentów i informacji wskazanych w ustawie
o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 118-126, 1446-1451)
2. Spośród 59 zaświadczeń wydanych w badanym okresie, 49 przekazano
z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 215 dni. Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, zaświadczenie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia
pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą
decyzją w dniu jej wydania.
Burmistrz wyjaśnił, że przy wystawianiu zaświadczeń potrzebna jest wartość euro,
więc najpierw dane wprowadzane są do aplikacji SHRIMP, aby przeliczyć wartość
udzielonej pomocy według aktualnego kursu, a następnie jest wystawiane
zaświadczenie. Aktualne wartości kursu euro dostępne są w aplikacji po godzinie
14:00.
W ocenie NIK, wartość kursu euro do przeliczenia kwoty pomocy jest dostępna na
oficjalnej strony NBP' już w dniu udzielenia pomocy, a fakt korzystania z aplikacji
SHRIMP nie może usprawiedliwiać przekraczania terminów wydania zaświadczeń,

(dowód: akta kontroli str. 616-706, 782-783,1446-1459)
3. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej24 podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje do UOKiK
sprawozdania, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia
udzielenia pomocy. Urząd w przypadku 20 sprawozdań nie przestrzegał
wymaganego terminu, przekazując sprawozdania z opóźnieniem od 1 do 208 dni.
Z wyjaśnień Sekretarza Bytowa wynika, że sprawozdania przekazywane były
z opóźnieniem ze względu na awarie systemu SHRIMP, który nie zawsze był
dostępny po godz. 14-tej, często występowały błędy, których nie można było
usunąć. Opóźnienia powstawały także w czasie urlopu pracownika, gdy inne osoby
nie mają dostępu do programu.

(dowód: akta kontroli str. 1446-1451, 1630)

4. Informacje za rok 2014 o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie oraz
o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie zostały przekazane w dniu 18.05.2015 r.,
tj. z opóźnieniem 49 dni, w stosunku do obwiązującego wówczas terminu (90 dni od
dnia zakończenia 2014 r.), wynikającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia z 29 września
2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie,25.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że informacja roczna została przekazana
z przekroczeniem terminu, ponieważ pracownik odpowiedzialny za przekazanie
sprawozdania zapomniał o tym obowiązku.

24 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji
o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych OZ.U.2016.1871
25 OZ.U. z 2008 r. Nr 174, poz. 1081, ze zm. - rozporządzeni zostało uchylone 20.01. 2017 r.
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Ocena cząstkowa\

Ponadto Urząd przekazał informacje o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie za lata
2014 - 2016, pomimo iż pomoc taka została w kolejnych latach tego okresu
udzielona.
Skarbnik Bytowa wyjaśniła, że organ podatkowy udzielał pomocy publicznej
w rolnictwie, informacja za rok 2014, 2015 i 2016 została omyłkowo przesłana do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(dowód: akta kontroli str. 1656)

Burmistrz wydał 37 decyzji o udzieleniu pomocy w formie de minmis, pomimo
że wnioskodawcy nie załączyli do wniosków kompletu dokumentów określonych w
art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.

Burmistrz sporządził w latach 2014-2017 (III kwartały) nieterminowo 49 zaświadczeń
o udzielonej pomocy de minimis, a ponadto w 20 przypadkach przekazał do UOKiK
sprawozdania o udzielonej pomocy bez zachowania obowiązującego terminu.

Nieterminowo (z opóźnieniem 49 dni) przekazał również informację roczną za
2014 r. o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie.

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach
fizycznych, prawnych oraz jednostkach
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe

1. Burmistrz podał do publicznej wiadomości26 wykaz osób fizycznych i innych
podmiotów, którym w latach 2014, 2015 i 2016 umorzono zaległości podatkowe
w kwocie przewyższającej łącznie 0,5 tys. zł wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób fizycznych i innych
podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej27. Informacje o osobach
fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe w latach 2014 - 2016
zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BlP) w zakładkach:
Finanse Gminy.
Ze względu na sposób zamieszczania informacji na stronie internetowej (wspólna
metryczka zawierająca jedną datę publikacji dla zawieszanych oraz zmienianych
w zakładce dokumentów) niemożliwe było ustalenie, czy wykazy zostały
opublikowane terminowo.

(dowód: akta kontroli str. 10-39,59-67)

2. Dane zamieszczone w wykazach osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej 500 zł, były rzetelne, nazwiska osób fizycznych oraz
nazwy osób prawnych odpowiadały decyzjom wydanym w latach 2014, 2015,2016
w sprawie umorzenia podatków. Wykazane łączne kwoty umorzenia zaległości
podatkowych podatników zawierały kwoty wynikające z decyzji objętych badaniem.

(dowód: akta kontroli str. 10-39, 59-67, 1448-1451)

26 Na stronie internetowej Urzędu http://bip.bytow.com.pl.
Z7 Nazwy podatników podane w wykazie były zgodne z decyzjami.
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Wnioski pokontrolne

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość.
1. W wykazach podmiotów korzystających z pomocy publicznej (za lata 2013-2016)
nie ujęto przedsiębiorców, którzy korzystali z pomocy de minimis w postaci
umorzenia zaległości podatkowych.
Skarbnik Bytowa wyjaśniła, że w wykazach zamieszczonych na stronie BlP osoby
fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym udzielano pomocy publicznej w postaci umorzenia podatków
zostały wymienione w części "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na spłatę na
raty w kwocie przewyższającej 500 zł" wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych
kwot i przyczyn umorzenia. Umieszczenie tych samych osób w części "Wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym
udzielono pomocy publicznej" uważała za zdublowanie informacji.

(dowód: akta kontroli stL 10-39,59-67, 1656)

2. Informacja dotycząca wykazu osób fizycznych i innych podmiotów, którym w roku
2013 umorzono zaległości podatkowe w kwocie przewyższającej łącznie 0,5 tys. zł,
nie została zamieszczona w BlP w 2014 L Udostępniono ją dopiero w trakcie
trwania kontroli.
Burmistrz wyjaśnił, że informacja za rok 2013 została sporządzona 29.05.2014 L,
jednak z uwagi na niedopatrzenie kierownika wydziału finansowego nie została
umieszczona na stronie BlP w terminie wskazanym w ustawie o finansach
publicznych28, Informację udostępniono w BlP od 27.12.2017 L

(dowód: akta kontroli str. 59-67, 68-81)

Burmistrz realizował zadania w zakresie sporządzania i udostępniania informacji
o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe
w latach 2014-2016. Nie został zachowany termin (31 maja 2014 L) opublikowania
informacji za rok, 2013 którą udostępniono z ponad trzyletnim opóźnieniem.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 L
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o:

1) wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych po
wyjaśnieniu rozbieżności pomiędzy wnioskowaną przez podatnika
wysokością umorzenia, a stanem zaległości wynikającym z ewidencji
księgowej Urzędu,

2) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających terminowe:

- wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,

- przekazywanie do UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy de minmis,

28 Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
poz. 2077) - dalej: ,ustawa o finansach publicznych' wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku
następującego po roku, w którym udzielono ulgi.
29 Dz. U. z 2017 poz. 524.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

- przekazywanie rocznych informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej
w rybołówstwie,

- publikowanie informacji o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono
zaległości podatkowe.

3) udzielanie pomocy de minimis podatnikom po spełnieniu przez nich
wymogów określonych w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.

4) publikowanie w wykazach podmiotów korzystających z pomocy publicznej
wszystkich podmiotów, którym pomoc została udzielona.

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 Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Kontroler
Katarzyna Juchniewicz

Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
1.-- ~l
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