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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/088 – Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 

Okres objęty kontrolą 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

 

 

Lata 2014-2017 (do 30.09.2017 r.) 

Kontrolerzy Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/13/2018 z dnia 16.01.2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Cycowie (dalej: „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców od 17.11.2014 r.1  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób prowadzenia w Urzędzie,  
w latach 2014-2017 (trzy kwartały), postępowań podatkowych w sprawie umorzeń 
zaległości podatkowych.  

Nie w pełni przestrzegano wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa3, a stwierdzone nieprawidłowości w prowadzonych 
postępowaniach dotknęły istotnej części umorzonych kwot. W okresie objętym 
kontrolą, w Urzędzie złożono 616 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych 
i na ich podstawie czterem osobom prawnym oraz 368 osobom fizycznym wydano 
łącznie 612 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 
zwłokę na kwotę ogółem 944 tys. zł. W sześciu, spośród 108 badanych przez NIK 
postępowań, Wójt Gminy zdecydował o umorzeniu zaległości podatkowych na 
łączną kwotę 99 tys. zł, pomimo, że postępowanie podatkowe lub dowody 
zgromadzone w toku tych postępowań nie wykazały, aby zaistniały w tych 
przypadkach ustawowe przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego 
interesu publicznego”, umożliwiające umorzenie zaległości na podstawie przepisów 
art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadkach decyzji odmownych lub 
uwzględniających tylko częściowo oczekiwania wnioskodawców nie zapewniono 
stronom czynnego udziału w postępowaniu. Wystąpiły też przypadki nieterminowego 
wydawania decyzji, bez powiadomienia stron o przyczynach niedotrzymania terminu 
i bez wskazania nowego terminu załatwienia sprawy. Powyższej oceny nie zmienia 
fakt, iż dokonane umorzenia nie miały istotnego wpływu na sytuację finansową 
Gminy, która w latach 2014-2016 uległa poprawie.  

Udzielając pomocy de minimis podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, 
przestrzegano zasad dotyczących pomocy publicznej. Wszyscy beneficjenci pomocy 
otrzymali stosowe zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest 

                                                      
1 Od dnia 23.11.2010 r. do dnia 16.11.2014 r. Wójtem Gminy był Jan Michał Baczyński vel Mróz. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. dalej: „ustawa Ordynacja podatkowa”. 
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pomocą de minimis. Przekraczano jednak terminy wysyłania sprawozdań 
z udzielonej pomocy de minimis do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a opóźnienia wyniosły od jednego 
dnia do sześciu miesięcy. Publikowane wykazy osób prawnych i fizycznych, którym 
udzielono umorzeń zaległości podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 
500 zł, zawierały nierzetelne dane dotyczące umarzanych kwot. W Urzędzie nie 
przeprowadzano kontroli wewnętrznych w zakresie przyznawania ulg podatkowych, 
które mogły zapobiec wystąpieniu stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

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 (I-III kwartał) w Urzędzie złożono 616 wniosków4 
o umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 969 tys. zł (łącznie z odsetkami). 
Na ich podstawie wydano 612 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na 
łączną kwotę 944 tys. zł (łącznie z odsetkami). 

Urząd prowadził ewidencję wpływających podań o umorzenie zaległości 
podatkowych w formie papierowej, ujmowano w niej następujące dane: nr podania 
(sprawy), nazwisko i imię podatnika, miejscowość, datę wpływu podania, opis 
sprawy i datę załatwienia. Nie prowadzono ewidencji wydanych decyzji w sprawie 
umorzenia zaległości podatkowych, decyzje przechowywane były w teczkach razem 
z wnioskami i dokumentacją. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

1.2. W latach 2014-2017 (I-III kwartał) czterem osobom prawnym oraz 368 osobom 
fizycznym z terenu Gminy Cyców5 umorzono zaległości podatkowe wraz 
z odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 944 tys. zł, z czego kwoty główne 
zaległości, umorzonych: 

− osobom prawnym – wyniosły 152 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
151,5 tys. zł oraz 0,5 tys. zł w podatku rolnym); 

− osobom fizycznym – wyniosły 754 tys. zł (w podatku od nieruchomości, 
transportu oraz w podatku rolnym, w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego). 

Łączna kwota odsetek za zwłokę (w podatku rolnym, od nieruchomości, transportu 
i leśnym), umorzona w oparciu o decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych, 
wydane w okresie objętym kontrolą osobom prawnym i fizycznym, wyniosła 
38 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

1.3. Spośród czterech osób prawnych, którym umorzono zaległości podatkowe 
w latach 2014-2017 (trzy kwartały) na kwotę ogółem 157 tys. zł (152 tys. zł – 
należności główne, 5 tys. zł – odsetki), trzem z nich zaległości podatkowe umarzano 
trzykrotnie. 

                                                      
4 Liczba ta obejmuje 10 wniosków złożonych w 2013 r., w przypadku których decyzję wydano w 2014 r. 
5 Dalej również: „Gmina”. 
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Spośród 368 osób fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 
754 tys. zł, 137 z nich zaległości podatkowe umarzano kilkakrotnie (od dwóch do 
ośmiu razy), na łączną kwotę 666 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 9-23) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy wydał trzy decyzje odmowne (jednej 
osobie prawnej i dwóm osobom fizycznym) na kwotę ogółem 1,3 tys. zł. Decyzje 
dotyczyły zobowiązań w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. 
Stwierdzono, że dokumentacja, dołączona do wszystkich trzech wniosków, według 
uznania organu podatkowego nie uzasadniała zastosowania klauzul generalnych 
dotyczących wystąpienia okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, jako ważny 
interes podatnika. Nie występowały też przesłanki o charakterze „interesu 
publicznego”, czy okoliczności o charakterze nadzwyczajnym. Jedna z trzech spraw 
dotyczyła szkód w uprawach rolniczych wyrządzonych przez zwierzynę chronioną 
(bobry). Wójt Gminy poinformował podatnika o możliwości ubiegania się 
o odszkodowanie z tytułu wyrządzonych szkód od Skarbu Państwa. 

Podatnicy, którzy otrzymali decyzje odmowne, nie wnieśli odwołań 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.  

Nie stwierdzono przypadków odmowy umorzenia zaległości, pomimo zebrania 
dowodów uzasadniających udzielenie ulgi, przy jednoczesnym wydaniu w innej 
sprawie decyzji pozytywnej, na podstawie takich samych przesłanek i dowodów. 

W badanym okresie wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami w łącznej kwocie 18 tys. zł, które tylko w części uwzględniały wnioski 
podatników (wnioskowane kwoty wyniosły łącznie 41 tys. zł). Decyzje te dotyczyły 
zobowiązań osób fizycznych w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 9-34) 

1.5. Badanie prawidłowości wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości 
podatkowych oraz stosowanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przy ich 
wydawaniu przeprowadzono na próbie 105 decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych (17% wydanych w okresie objętym kontrolą) w kwocie 714 tys. zł 
(76%) oraz trzech decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości w kwocie 
1 tys. zł, stanowiących 100% wszystkich decyzji odmownych, wydanych w tych 
latach6. W wyniku badania ustalono m.in., że: 

− w przypadku siedmiu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych 
na kwotę 99 tys. zł materiał dowodowy zgromadzony w trakcie poszczególnych 
postępowań nie zawierał dokumentów potwierdzających przesłanki zastosowania 
klauzuli generalnej – „ważny interes podatnika”, która została użyta 
w uzasadnieniu faktycznym i prawnym tych decyzji, 

(dowód: akta kontroli str. 89-232) 

− w postępowaniach zakończonych wydaniem: decyzji o odmowie umorzenia 
zaległości w podatku od nieruchomości (we wszystkich przypadkach)7 lub decyzji 
o umorzeniu zaległości podatkowych, częściowo uwzględniających wnioski 
podatników (we wszystkich przypadkach, zbadanych przez NIK w ramach 
próby)8 nie zapewniono stronom czynnego udziału w postępowaniu, 

(dowód: akta kontroli str. 24-33) 

− we wszystkich zbadanych przypadkach dotyczących osób fizycznych 
sporządzano protokoły o stanie majątkowym podatnika, działając na podstawie 
art. 172 ustawy Ordynacja podatkowa, 

                                                      
6 Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w przypadku 95 postępowań (88%) na kwotę 599 tys. zł (84%). 
7 Decyzje: nr Fn.3111.2.138.2016.KP z dnia 28.02.2017 r., nr Fn.3111.6.1.2017.Kp z 28.02.2017 r. 
8 Spośród 12 decyzji wydanych w badanym okresie częściowo przychylających się do wniosku podatnika, zbadano trzy 
decyzje: nr Fn.3111.2.28.2016 z 9.03.2016 r., nr Fn.3111.2.125.2016 z 21.12.2016 r., nr Fn.3111.2.16.2017 z 6.03.2017 r. 



 

5 

− przestrzegano zasady zachowania pisemności postępowania, 

− w badanej próbie materiał dowodowy nie wskazywał na wystąpienie okoliczności, 
uzasadniających wyłączenie z udziału w postępowaniach związanych 
z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, pracowników 
Urzędu, Wójta Gminy lub Skarbnika Gminy, 

(dowód: akta kontroli str. 233-258, 279) 

− w trzech przypadkach (3% kontrolowanych) organ podatkowy wydał decyzje 
z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu na załatwienie sprawy, określonego 
w art. 139 ustawy Ordynacja podatkowa. Opóźnienia wyniosły od dwóch 
do 12 dni9, nie powiadamiano przy tym stron o przyczynach niedotrzymania 
terminu i nie wskazywano nowego terminu. Pozostałe 105 badanych postępowań 
spełniały wymogi w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 259-264) 
Wydane decyzje zawierały: oznaczenie organu podatkowego, datę wydania, 
oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym oraz podpis osoby 
upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, 
stosownie do przepisów art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

(dowód: akta kontroli str. 43-47, 233-258) 

1.6. W badanym okresie w Urzędzie nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych lub 
audytu w zakresie przyznawania ulg podatkowych. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Lublinie (RIO) przeprowadziła w dniach od 14.03.2017 r. do 10.04.2017 r. 
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Cyców. W toku czynności 
kontrolnych RIO badaniu poddano m.in.: terminowość wydawania decyzji w sprawie 
umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę, prowadzenie przez organ 
podatkowy postępowań wyjaśniających, mających na celu ustalenie, czy zachodzą 
okoliczności uzasadniające przyznanie podatnikom ulg, zgodność prowadzonych 
postępowań z treścią złożonych wniosków, weryfikację składanych wniosków pod 
kątem udzielania pomocy publicznej, stosownie do treści art. 67b ustawy Ordynacja 
podatkowa. RIO nie stwierdziła nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 35-47,84-88) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Gmina Cyców osiągnęła: 

− w 2014 r. – dochody ogółem w kwocie 29 662 tys. zł (w tym: dochody bieżące 
w wysokości 29 397 tys. zł); 

− w 2015 r. – dochody ogółem w kwocie 25 872 tys. zł (w tym: dochody bieżące  
- 25 829 tys. zł); 

− w 2016 r. – dochody ogółem w kwocie 35 201 tys. zł (w tym: dochody bieżące 
- 35 165 tys. zł); 

− w 2017 r. (trzy kwartały) – dochody ogółem w kwocie 28 490 tys. zł (w tym: 
dochody bieżące w kwocie 27 700 tys. zł). 

Dochody ogółem w 2016 r. były wyższe o 5 539 tys. zł (tj. o 18,7%) od dochodów 
uzyskanych w 2014 r. oraz o 9 329 tys. zł (tj. o 36,0%) od dochodów  w 2015 r. 

W latach 2014-2016 wzrastał udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 
(wskaźnik WB1)10, który wyniósł odpowiednio: w 2014 r. – 99,1%, w 2015 r. – 99,8%, 

                                                      
9 Opóźnienie o cztery dni – podanie wpłynęło 19.02.2015 r. decyzję nr Fn.3111.6.1.2015 wydano 24.04.2015 r., 2) opóźnienie 
o dwa dni – podanie wpłynęło 7.06.2017 r., decyzję nr Fn.3111.2.39.2017.KP wydano 9.08.2017 r., 3) opóźnienie o 12 dni – 
podanie wpłynęło 19.01.2017 r., decyzję nr Fn.3111.2.6.2017.KP wydano 31.12.2017 r. 
10 Wskaźnik WB1 oraz inne wskaźniki, przywołane w treści niniejszego punktu wystąpienia pokontrolnego, zostały zdefiniowane 
przez Ministerstwo Finansów na potrzeby oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
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w 2016 r. – 99,9%, i był wyższy od średnich wartości dla gmin wiejskich w ww. 
okresie, które wyniosły odpowiednio: 92,0%, 90,8% oraz 96,8%. 

Udział uzyskanych w ww. latach dochodów własnych w dochodach ogółem 
(wskaźnik WB2) wynosił odpowiednio: w 2014 r. – 56,7%, w 2015 r. – 51,2%, 
w 2016 r. – 52,8% i był wyższy od średnich dla gmin wiejskich, które 
w wymienionych latach wyniosły: 38,5%, 39,3% i 34,5%. 

Na jednakowym poziomie utrzymywała się wartość transferów bieżących11 
przypadających na mieszkańca (wg wskaźnika WL1) w latach 2014-2016 – 
1,6 tys. zł, była ona znacznie niższa od średnich w kraju (1,9 tys. zł, 1,9 tys. zł oraz 
2,5 tys. zł). W latach 2014-2016 Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną12 
(odpowiednio: 5.313 tys. zł, 1.965 tys. zł, 5.287 tys. zł). Jej udział w dochodach 
ogółem (wskaźnik WB3) wyniósł odpowiednio: 18,0%, 7,6% oraz 15,0% i był 
w 2014 r. i 2016 r. znacznie wyższy od średnich w kraju: 9,4%, 9,5%, 10%.  

Powyżej średnich krajowych kształtowały się również poziomy innych wskaźników: 

− wskaźnik WB6 (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku 
w dochodach ogółem), wynosił odpowiednio: 18,4%, 7,7%, 15%, przewyższał 
lub był zbliżony do średnich w kraju: 10,3%, 10,3%, 10,8%. 

− wskaźnik WL2 (nadwyżka operacyjna na mieszkańca danej jednostki samorządu 
terytorialnego) wynosił: 669 zł, 248 zł oraz 665 zł, przy średnich krajowych: 
339 zł, 353 zł, 420 zł. 

Wydatki majątkowe stanowiły odpowiednio: 18,7%, 14,0% oraz 14,2% wydatków 
ogółem Gminy w latach 2014-2016 (wskaźnik WB4), natomiast średnie w kraju 
odpowiednio: 18,1%, 16,2%, 9,9%.  

Zmalało obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń (wskaźnik WB5): z 40,9% w 2014 r. do 37,3% w 2016 r. (przy 45,5% 
w 2015 r.). Było ono niższe do średnich w kraju (odpowiednio w tych latach: 47,3%, 
39,7%, 47,8%). Zobowiązania ogółem przypadające na mieszkańca gminy 
(wskaźnik WL3) znacznie zmalały i wyniosły: 547 zł w 2014 r., 355 zł w 2015 r. 
i 272 zł w 2016 r., średnie zobowiązania w kraju wynosiły w każdym z tych lat 
odpowiednio: 964 zł, 910 zł i 838 zł. 

Udział zobowiązań ogółem w dochodach Gminy (wskaźnik WZ1) zmalał w 2016 r. 
w porównaniu do 2014 r. (z 14,6% do 6,2%), przy średniej krajowej, wynoszącej 
w latach 2014-2016: 27,9%, 25,4%, 20,3%. 

Gmina w okresie objętym kontrolą nie miała zobowiązań wymagalnych. 

Wskaźnik ograniczający spłatę i obsługę zadłużenia (2014 – 2016) spełniał warunki 
określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych13 i kształtował się na poziomie: w 2014 r. – 7,15%, w 2015 r. – 7,05%, 
w 2016 r. – 4,25%.  

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 75-83, 265) 

Stan zaległości podatkowych na koniec poszczególnych okresów wyniósł: 

− na dzień 31 grudnia 2014 r. – 277,1 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 133,0 tys. zł, w podatku rolnym – 126,9 tys. zł, w podatku leśnym – 
8,0 tys. zł, od spadków i darowizn – 8,6 tys. zł, od środków transportowych – 
0,6 tys. zł); 

− na dzień 31 grudnia 2015 r. – 289,0 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 150,1 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 7,2 tys. zł, 
w podatku rolnym – 126,3 tys. zł, leśnym – 5,4 tys. zł); 

                                                      
11 Subwencji ogólnej i dotacji bieżących. 
12 Dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. Dalej: „ustawa o finansach publicznych”. 
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− na dzień 31 grudnia 2016 r. – 245,2 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie 144,5 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 3,9 tys. zł, 
w podatku rolnym – 92,7 tys. zł, w podatku leśnym – 4,1 tys. zł); 

− na dzień 30 września 2017 r. – 511,0 tys. zł (w podatku od nieruchomości 
w kwocie  210,6 tys. zł, w podatku od środków transportowych – 112,5 tys. zł, 
w podatku rolnym – 180,2 tys. zł, w podatku leśnym – 7,7 tys. zł). 

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. był wyższy 
o 11,9 tys. zł od zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r., na dzień 31 grudnia 2016 r. 
niższy o 43,8 tys. zł od zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 30 
września 2017 r. wyższy  o 265,8 tys. zł od zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 75-83, 226-270) 

1.8. W okresie objętym kontrolą Rada Gminy Cyców, w ramach polityki fiskalnej, 
obniżyła stawki podatkowe podatków: rolnego, od nieruchomości oraz od środków 
transportowych.  

Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki ulg i zwolnień, 
a także skutki umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności tych 
podatków w stosunku do dochodów podatkowych, przedstawiały się następująco: 

− w 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2 841 tys. zł, 
co stanowiło 26,3% zrealizowanych wpływów z podatków w wysokości 
10 801 tys. zł. W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w kwocie 
1 092 tys. zł (co stanowiło 10,1% poziomu wpływów z podatków), dokonano 
umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 335 tys. zł (odpowiednio: 3,1%), 

− w 2015 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 390 tys. zł, 
co stanowiło 14,3% poziomu zrealizowanych wpływów z podatków w wysokości 
9 729 tys. zł. W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w kwocie 
690 tys. zł (co stanowiło 7,1% poziomu wpływów z podatków), dokonano 
umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 273 tys. zł (odpowiednio: 2,8%),  

− w 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 016 tys. zł, 
co stanowiło 9,9% wpływów z podatków w wysokości 10 227 tys. zł. W tym 
samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w kwocie 279 tys. zł, co stanowiło 
2,7% wpływów z podatków, dokonano umorzeń zaległości podatkowych 
na kwotę 231 tys. zł (odpowiednio: 2,3%), rozłożono na raty i odroczono terminy 
płatności na kwotę 15 tys. zł (0,1%), 

− w 2017 r. (trzy kwartały) skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 
655 tys. zł, co stanowiło 8,8% wpływów z podatków w wysokości 7 441 tys. zł. 
W tym samym okresie zastosowano ulgi i zwolnienia w kwocie 262 tys. zł, 
co stanowiło 3,5% wpływów z podatków, dokonano umorzeń zaległości 
podatkowych na kwotę 73 tys. zł (odpowiednio: 0,9%). 

Z analizy powyższych wskaźników (opisanych w pkt 1.7. i 1.8. wystąpienia 
pokontrolnego) wynika, że sytuacja finansowa Gminy w latach 2014-2016 uległa 
poprawie. W okresie tym dochody ogółem wzrosły o 18,7%, a dochody własne 
o 10,3%. W każdym z tych lat odnotowano dodatnią nadwyżkę operacyjną, której 
udział w dochodach ogółem wzrastał i pozostawał na poziomie wyższym od średniej 
krajowej. Utrzymująca się na stałym poziomie i niższa od średniej krajowej wartość 
transferów bieżących przypadających na mieszkańca, a także rosnący (i wyższy 
od średniej krajowej) udział dochodów własnych w dochodach ogółem świadczyły 
o malejącej zależności Gminy od środków pochodzących z budżetu państwa. Udział 
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wykazywał tendencję spadkową, na 
poziomie średnich krajowych, a w 2016 r. był większy od  tych średnich. Zmalał 
stopień obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne – 
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z poziomu 40,9% w 2014 r., do 37,3% w 2016 r., osiągając wartość mniejszą od 
średniej krajowej. Zobowiązania ogółem malały w odniesieniu do dochodów Gminy 
(co świadczy o zmniejszającym się zadłużeniu) i pozostawały na poziomie znacznie 
niższym od średniej krajowej. 

(dowód: akta kontroli str. 48-49, 73-83, 226-270) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy wydał z urzędu 11 decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowych na łączną kwotę 229,80 zł. Przed wydaniem powyższych 
decyzji przeprowadzono postępowania podatkowe, zgodnie z przepisami ustawy 
Ordynacja podatkowa. Zaległości podatkowe umorzono 11 podmiotom: w dziewięciu 
przypadkach decyzje objęły zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego w łącznej 
kwocie 177,80 zł (z odsetkami), w dwóch – decyzje dotyczyły zaległości w podatku 
leśnym, w kwocie 52 zł (łącznie z odsetkami). We wszystkich przypadkach 
podstawą umorzenia był art. 67d § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa i fakt, 
iż kwoty zaległości podatkowych nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów 
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 271-273, 276) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wójt Gminy, decyzją nr Fn.3111.2.235.2014 z dnia 16.12.2014 r. umorzył 
podatnikowi K.K. zaległości podatkowe w łącznej kwocie 958 zł, wraz z odsetkami 
w wysokości 29 zł. W ocenie organu podatkowego wniosek podatnika, w którym 
powołał się on na trudną sytuację, spowodowaną chorobą w rodzinie, zasługiwał 
na uwzględnienie. Zgodnie z treścią decyzji, przesłanką umorzenia miał być ważny 
interes podatnika, związany z okolicznościami wskazanymi przez podatnika 
we wniosku. Dokumentacja zgromadzona w toku postępowania nie potwierdzała 
natomiast faktycznego wystąpienia tych okoliczności.  

(dowód: akta kontroli str. 89-94) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dokument potwierdzający chorobę dołączony był 
do wcześniejszego wniosku podatnika z dnia 30.12.2013 r. Przy składaniu przez 
podatnika kolejnego podania w grudniu 2014 r. pracownik Urzędu ustalił 
z wnioskodawcą, że stan zdrowia jego współmałżonka nie uległ poprawie. Przez 
przeoczenie nie dołączono do akt nowej sprawy dokumentu potwierdzającego 
zły stan zdrowia współmałżonka. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

Zdaniem NIK, organ podatkowy, aby mógł skorzystać z przewidzianego w art. 67a 
Ordynacji podatkowej uznania administracyjnego, musi w sposób wyczerpujący 
zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy świadczący o istnieniu lub braku istnienia 
ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Zatem to, czy przesłanki 
umorzenia istnieją w danej sprawie, może być ustalone po wszechstronnym 
i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego (art. 191 ww. ustawy), 
a powinno je poprzedzać wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego (art. 
187 § 1 ww. ustawy) oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych (art. 122 
tej ustawy). 

2. Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe: 

a) Podatnika K.J. w wysokości 1 103 zł – IV rata w podatku od nieruchomości 
za 2014 r. (decyzja nr Fn.3111.2.126.2014 z 16.12.2014 r.) oraz 1 103 zł – II rata 
podatku od nieruchomości za 2015 r. (decyzja nr Fn.3111.2.47.2015.KP 
z 24.07.2015 r.). W ocenie organu podatkowego wnioski zasługiwały 
na uwzględnienie z uwagi na ważny interes podatnika, związany z jego trudną 
sytuacją finansową. Podatnik we wnioskach jako argument umorzenia zaległości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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podatkowych podał trudną sytuację w branży, w której działa jego firma oraz 
rosnące koszty utrzymania trzech budynków (w tym: domu letniskowego nad 
jeziorem). Materiał dowodowy w sprawie nie zawierał dokumentów potwierdzających 
przesłanki zastosowania przywołanej klauzuli generalnej – „ważny interes 
podatnika”. Podatnik prowadził dochodową działalność gospodarczą14, a zaległości 
nie powstały na skutek zdarzeń nadzwyczajnych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że przychylił się do prośby podatnika, mając na uwadze 
„interes publiczny”, podatnik rozpoczął działalność, która znacznie wpłynęła 
na dostępność usług medycznych dla mieszkańców Gminy Cyców. 

NIK stwierdziła jednak, że przesłankę umorzenia zaległości, podaną w decyzji 
stanowiła „trudna sytuacja finansowa” podatnika, nie zaś interes publiczny wskazany 
przez Wójta Gminy w wyjaśnieniach. Podstawy udzielenia ulgi przywołane w decyzji 
nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.  

b) Spółki G.-H. w wysokości 12.040 zł (II-IX rata w podatku od nieruchomości 
za 2015 r.), wraz z należnymi odsetkami w kwocie 331 zł (decyzja 
nr Fn.3111.6.2.2015 z 26.11.2015 r.) oraz 18 054 zł (I-XII rata w podatku 
od nieruchomości za 2014 r.), wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 032 zł 
(decyzja nr Fn.3111.6.1.2015 z 24.04.2015 r.). W obu wnioskach o umorzenie 
podatku od nieruchomości Spółka podała przyczyny ekonomiczno-gospodarcze, 
wpływające na sytuację i płynność finansową Spółki, tj. prowadzone inwestycje, 
zaciągnięty kredyt inwestycyjny, remonty przeprowadzone w obiektach Spółki 
(udokumentowane fakturami, m.in. za zakup mebli biurowych za kwotę 7 560 zł). 
W uzasadnieniach wydanych decyzji organ podatkowy uwzględnił argumenty 
podatnika wymienione we wnioskach, czyli „bardzo ważne przyczyny ekonomiczno-
gospodarcze”. Dokumenty zgromadzone w toku postępowania nie potwierdzają 
przesłanki zastosowania klauzul generalnych – „ważny interes podatnika” lub 
„interes publiczny”. Zaległości nie powstały na skutek zdarzeń nadzwyczajnych, 
losowych. Zauważyć należy, że ponoszenie nakładów w celu osiągnięcia zysku jest 
wyznacznikiem każdej działalności gospodarczej i nie może uzasadnić umorzenia 
zaległości podatkowych15. 

(dowód: akta kontroli str. 95-232) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że przychylił się do prośby podatnika, mając na uwadze 
„interes publiczny”, podatnik rozpoczął działalność bardzo potrzebną dla 
mieszkańców Gminy w zakresie przeglądów rejestracyjnych pojazdów 
samochodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

c) Podatnika B.W. w wysokości 37 346 zł (za 2014 r. i 2015 r.), wraz z należnymi 
odsetkami w kwocie 2 746 zł (decyzja nr Fn.3111.2.42.2016 z 29.03.2016 r.) oraz 
23 005,50 zł (za 2016 r.), wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 403 zł (decyzja 
nr Fn.3111.2.32.2017 z 24.05.2017 r.). W obu podaniach o umorzenie podatnik jako 
przyczynę prośby podał: zaciągnięty kredyt na spłatę wkładu wspólnika, 
pogorszenie się koniunktury na sprzedawane wyroby oraz zawirowania 
gospodarcze. Pomoc ze strony Gminy miała mu umożliwić kontynuowanie 
działalności gospodarczej. W ocenie organu podatkowego wniosek zasługiwał 
na uwzględnienie, z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika. Z zebranego 
materiału dowodowego w tych sprawach wynika, że podatnik prowadził dochodową 
działalność gospodarczą16, a zaległości podatkowe nie powstały na skutek zdarzeń 
nadzwyczajnych. Dekoniunktura na rynku nie stanowi podstawy do udzielenia ulgi, 

                                                      
14 Dodatni wynik finansowy działalności gospodarczej – 48.899 zł za 10 miesięcy 2014 r. i 16.669 zł za 2015 r. 
15 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. II FSK 2655/15. 
16 Dodatni wynik finansowy – 9.248 zł za 2016 r. i 13.627 zł – za 2017 r. 
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gdyż jest okolicznością związaną ściśle z ryzykiem podejmowania działalności 
i dotyczy całej danej branży17. 

(dowód: akta kontroli str. 95-232) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że przychylił się do prośby podatnika, mając na uwadze 
„ważny interes podatnika”, podatnik w czasie prowadzenia działalności zachorował, 
co uniemożliwiło mu uzyskiwanie dochodów, które zaspokajały potrzeby rodziny. 

NIK zauważa, że zarówno wniosek podatnika, jak i uzasadnienie decyzji 
o umorzeniu zaległości podatkowych, nie zawierały treści odwołujących się 
do choroby podatnika.  

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

W toku kontroli stwierdzono, że w żadnym z ww. postępowań nie udokumentowano 
przesłanek, uprawniających do umorzenia zaległości podatkowych, wskazanych 
w przepisach art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem 
z ugruntowanym orzecznictwem o przesłance ważnego interesu można mówić np. 
w razie znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika spowodowanej 
zdarzeniem losowym (np. powódź, pożar lub inne zdarzenie uznane za wyjątkowe), 
a także gdy podatnik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł 
przewidzieć lub której nie mógł zapobiec. 

3. W postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji w sprawie odmowy 
umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości (we wszystkich trzech 
przypadkach) oraz decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, które 
częściowo uwzględniały wnioski podatników (we wszystkich przypadkach, 
zbadanych przez NIK w ramach próby – tj. trzech postępowaniach spośród 
wszystkich 12) nie zapewniono stronom czynnego udziału w postępowaniu, wbrew 
wymogom art. 200 w zw. z art. 123 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

(dowód: akta kontroli str. 24-33, 241-242, 245-246) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawach znany był 
w pełni osobom składającym wnioski. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278) 

4. W trzech przypadkach (3% badanej przez NIK próby) organ podatkowy wydał 
decyzje z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu określonego w art. 139 ustawy 
Ordynacja podatkowa, opóźnienie wyniosło od dwóch do 12 dni18, nie 
powiadamiano też strony o przyczynach niedotrzymania terminu i nie wskazywano 
nowego terminu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zwłoka wynikła z konieczności dostarczenia dokumentów 
do wniosków, o czym podatnicy byli powiadamiani telefonicznie. 

(dowód: akta kontroli str. 259-264, 273-278) 

NIK zwraca uwagę na niedostateczny nadzór kierownictwa Urzędu nad procesem 
wydawania decyzji administracyjnych w skontrolowanym obszarze, co mogło przyczynić 
się do wystąpienia nieprawidłowości powtarzających się w przeprowadzanych 
postępowaniach podatkowych. Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości 
w zakresie dokumentowania przesłanek, uprawniających do umorzenia zaległości 
podatkowych potwierdzają, że w Urzędzie nie funkcjonowała w tym zakresie 
skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, o której mowa w art. 68 i 69 § 1 pkt 2 
ustawy o finansach publicznych.  

                                                      
17 I SA/Gl 87/15 – Wyrok WSA w Gliwicach. 
18 Opóźnienie o cztery dni – podanie wpłynęło 19.02.2015 r., decyzję Fn.3111.6.1.2015 wydano 24.04.2015 r., opóźnienie 
o dwa dni – podanie wpłynęło 7.06.2017 r., decyzję nr Fn.3111.2.39.2017.KP wydano 9.08.2017 r., opóźnienie o 12 dni – 
podanie wpłynęło 19.01.2017 r., decyzję nr Fn.3111.2.6.2017.KP wydano 31.12.2017 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Z informacji uzyskanej od Wójta wynika, że kontroli przedmiotowych zagadnień 
Urząd nie zlecał również podmiotom zewnętrznym.  

(dowód: akta kontroli str. 84-88) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nieprzestrzeganie określonych 
w ustawie Ordynacja podatkowa uregulowań w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych.  

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy w 504 przypadkach umorzył zaległości 
podatkowe (na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa), 
udzielając pomocy de minimis19. Nie wystąpiły przypadki udzielenia pomocy 
publicznej niebędącej pomocą de minimis.  

 (dowód: akta kontroli str. 52-65) 

Prawidłowość stosowania w Urzędzie zasad udzielania pomocy de minimis przy 
umarzaniu zaległości podatkowych sprawdzono na podstawie badania 60 decyzji 
(12% decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, z którymi wiązało się 
udzielenie pomocy de minimis)20 oraz dokumentacji posiadanej przez Urząd 
w zakresie dokumentowania tej pomocy. 

W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że w żadnym z analizowanych 
przypadków nie doszło do przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy 
de minimis21, tj. równowartości 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych 
(100 tys. euro – w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową 
w zakresie drogowego transportu towarów i 15 tys. euro – w sektorze rolnym). 
Urząd udzielił pomocy na podstawie złożonych przez podatników wniosków. 
Wszystkim badanym podmiotom organ podatkowy wydał zaświadczenia 
stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, zgodnie 
z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej22. 

Stwierdzono, że dziewięć ze sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis 
w rolnictwie (spośród 43 badanych), przekazywanych przez Urząd w latach 
2014-2016 ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zostało wysłanych 
nieterminowo. 

Terminy i treść sprawozdań przekazywanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w 2017 roku23 były natomiast zgodne z § 4 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem nr 1 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji 
o nieudzieleniu takiej pomocy24. 

Ustalono, że w badanym okresie spośród 26 sprawozdań o udzielonej pomocy 
de minimis innej niż w rolnictwie, przekazanych Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w 23 przypadkach wysłano 
je w terminach wynikających z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji 

                                                      
19 Umorzenia na łączną kwotę 391 tys. zł dotyczyły: podatku rolnego – 478 przypadków (na kwotę 227 tys. zł), w podatku 
od nieruchomości – siedem (na kwotę 7 tys. zł), i środków transportu – 19 przypadków (na kwotę 157 tys. zł). 
20 Kwota decyzji umarzających zaległości podatkowe z odsetkami wynosiła 230 tys. zł, co stanowiło kwotę pomocy 
w wysokości 53 tys. euro. 
21 Rozporządzanie Komisji (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. L 114 z 26.4.2012.). 
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 362. Dalej: „ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”. 
23 Prawidłowość i terminowość przekazywanych przez Urząd sprawozdań sprawdzono na podstawie wszystkich 
12 sprawozdań przekazanych w roku 2017; sprawozdania wysyłano w terminie 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu 
miesiąca, w którym pomoc została udzielona. 
24 Dz. U. poz. 120. 
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o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 
we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych25, 
natomiast w trzech przypadkach (11,5%) wystąpiły opóźnienia w przekazaniu 
sprawozdań adresatowi. 

(dowód: akta kontroli str. 66-72, 280-285) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2014 – 2017 Wójt Gminy w dziewięciu przypadkach (spośród 
43 badanych przez NIK) przekazał sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis 
w rolnictwie po terminie określonym w przepisach § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu 
pomocy26. Zgodnie z tymi przepisami podmiot udzielający pomocy winien 
przekazywać sprawozdania w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego 
miesiąca, natomiast w ww. przypadkach sprawozdania wysłano z opóźnieniami 
wynoszącymi od jednego do 22 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 66-72) 

Kierownik Referatu Finansów i Planowania Urzędu wyjaśnił, że przyczyną 
przekroczenia terminów wysłania sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis 
w rolnictwie było niedopatrzenie spowodowane dużą liczbą obowiązków 
zajmujących się tym pracowników. Ponadto okres opóźnienia o 22 dni sprawozdania 
za grudzień 2015 r. wyniknął dodatkowo z zakresu danych, jakie były konieczne 
do wprowadzenia w tym miesiącu, a także związany był z okresem początku roku 
i większą niż zwykle ilością obowiązków związanych z wymiarem podatkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 50-51) 

2. W latach 2014 – 2017 trzykrotnie (11,5%) wysłano Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis innej niż 
w rolnictwie po terminie określonym w przepisach § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. Zgodnie z tymi przepisami podmiot udzielający 
pomocy winien przekazywać sprawozdania w terminie 7 dni od dnia udzielenia 
pomocy, natomiast w ww. przypadkach sprawozdania wysłano z opóźnieniami 
wynoszącymi od 56 do 176 dni.  

Kierownik Referatu Finansów i Planowania Urzędu wyjaśnił, że przyczyną 
przekroczenia terminów wysłania sprawozdań było niedopatrzenie pracownika 
odpowiedzialnego za realizację tego zadania. Jak wynika z wyjaśnienia Kierownik 
Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
Urzędu, opóźnienie było spowodowane niewykonaniem komendy „zatwierdź” 
w programie odpowiedzialnym za wysyłanie sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 286-289) 

NIK ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność Wójta 
Gminy w zbadanym zakresie.  

Pomocy de minimis udzielono na podstawie składanych przez podatników 
wniosków. Wszyscy beneficjenci pomocy otrzymali stosowne zaświadczenia 
stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Wystąpiły 
jednak przypadki przekroczenia terminów przekazania sprawozdań o udzielonej 
pomocy de minimis w rolnictwie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opóźnienia wyniosły od jednego do 
176 dni. 

                                                      
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. Dalej: „rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r.”. 
26 Dz. U. Nr 174, poz. 1081 ze zm. 
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3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach 
fizycznych, prawnych oraz jednostkach 
organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe 

W latach 2014-2017 Wójt Gminy podawał do publicznej wiadomości wykazy osób 
prawnych i fizycznych, którym w poszczególnych latach umorzono zaległości 
podatkowe w kwotach przewyższających łącznie 500 zł, ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykazy były wywieszane na tablicy 
ogłoszeń Urzędu, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, tj. zgodnie z art. 38 
ustawy o finansach publicznych. Również w tym samym miejscu i terminie 
publikowano wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 
W Biuletynie Informacji Publicznej wymienionych wykazów nie publikowano. 

Badanie rzetelności danych zawartych w wykazach, NIK przeprowadziła na próbie 
105 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 
717 tys. zł (z odsetkami włącznie), wydanych w latach 2014-201627. Ustalono, 
że  opublikowane informacje, dotyczące nazw podatników i przyczyn umorzenia były 
zgodne z danymi zawartymi w decyzjach, a w 77 przypadkach (73% badanej próby) 
również informacje o wysokości umorzonych kwot były zbieżne z decyzjami.  

W przypadku pomocy de minimis udzielanej podmiotom gospodarczym, nazwy 
podmiotów oraz rodzaje udzielonej pomocy, publikowane w wykazach, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 pkt g ustawy o finansach publicznych, były zgodne 
z wydanymi decyzjami. 

(dowód: akta kontroli str. 290-331) 

W działalności kontrolowanej jednostki, dotyczącej ww. zagadnień objętych kontrolą, 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W 31 przypadkach (29,5% zbadanej przez NIK próby) w opublikowanych w 2015 r. 
i 2017 r. wykazach podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 
500 zł, zamieszczono nieprawidłowe informacje o wysokości udzielonych ulg28. 
Różnice pomiędzy kwotami, wynikającymi z decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych (kwotami głównymi, wraz z odsetkami), a kwotami zawartymi 
w upublicznionych wykazach wyniosły łącznie 14 236 zł (jednostkowo od 11 zł 
do 3 922 zł). Było to niezgodne z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o finansach publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 9-23, 290-331) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że przyczynami różnic były: w jednym przypadku – pomyłka 
rachunkowa, a w pozostałych – nieujęcie odsetek w kwotach umorzeń. Dodał, 
że w roku 2014 były wątpliwości interpretacyjne, czy w publikowanej kwocie należy 
podawać umorzenia z odsetkami, czy bez odsetek. 

(dowód: akta kontroli str. 273-278)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie niedochowanie rzetelności  przy 
sporządzaniu udostępnianych informacji o osobach fizycznych, prawnych oraz 
jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

                                                      
27 Badanie objęło: 85 decyzji spośród opisanych w pkt 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz 45 decyzji spośród 
opisanych w punkcie 2 wystąpienia pokontrolnego – łącznie 108 decyzji, po wyeliminowaniu 22 powtórzeń (decyzji, które 
znalazły się w obu ww. zbiorach). 
28 Dotyczyło to 21 decyzji umarzających zaległości podatkowe w 2014 r. (wykaz został opublikowany w 2015 r.) oraz 10 decyzji 
wydanych w 2016 r. (wykaz opublikowano w 2017 r.). 
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umorzono zaległości podatkowe, z uwagi na zakres stwierdzonych 
nieprawidłowości, wskazujących na liczne przypadki niezgodności kwot umorzeń, 
podanych w publikowanych wykazach, z wydanymi decyzjami. 

IV. Wnioski 

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

1. Dokumentowanie w postępowaniach podatkowych przesłanek, uprawniających 
do umorzenia zaległości podatkowych, wskazanych w przepisach art. 67a ustawy 
Ordynacja podatkowa. 

2. Rzetelne sporządzanie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia. 

3. Terminowe przekazywanie sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis. 

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 Lublinie. 

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

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

Lublin, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
Dariusz Barej 

specjalista kontroli państwowej 
 

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

podpis podpis 

 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: „ustawa o NIK”. 
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