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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2014 – 2017 (do 30.09.2017 r.), a także działania wcześniejsze i późniejsze, 
jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działalność 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontroler Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/187/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 5-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Kraśnik1, ul. Lubelska 84,23-200 Kraśnik 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Włodarczyk – Burmistrz Miasta Kraśnik, wybrany w wyborach, które odbyły 
się 21 listopada 2010 r. oraz 30 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 7-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 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 niemal w co piątym ze zbadanych przez NIK 
63 postępowań zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych wystąpiły nieprawidłowości, mające wpływ na prowadzone 
postępowania (w ujęciu wartościowym dotyczyło to 12,8% badanych kwot). W kilku 
przypadkach organ podatkowy nie wywiązał się z obowiązku rzetelnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz zebrania dowodów potwierdzających sytuację materialną 
wnioskodawcy, czego wymagały przepisy art. 122 i art. 187 § 1 ww. ustawy, bądź 
też postępowanie podatkowe lub dowody zgromadzone w toku postępowania 
podatkowego nie wykazały, aby zaistniały w tych przypadkach ustawowe przesłanki 
ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego, umożliwiające 
umorzenie zaległości. 

Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis, gdyż 
w ramach tej pomocy organ podatkowy nie prowadził należytej weryfikacji 
wniosków, informacji, oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez podatników, 
przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł informacji, w tym: dostępu 
do aplikacji SHRIMP4. Skutkiem tego było udzielenie, w jednym przypadku, pomocy 
                                                      
1 Dalej: Urząd. 
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: Ordynacja podatkowa. 
4 System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP) służy przekazywaniu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przez organy administracji publicznej sprawozdań o udzielonej pomocy 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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de minimis przekraczającej dopuszczalny próg 200 tys. euro (w okresie trzech lat). 
Wystąpiły również przypadki niewystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy 
de minimis, nieraportowania tego faktu Prezesowi UOKiK, a także wysyłania 
mu nierzetelnych sprawozdań, wskutek czego nie posiadał informacji o faktycznej 
wysokości pomocy, udzielonej poszczególnym beneficjentom.  

Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenić należy wywiązywanie się 
z ciążącego na Burmistrzu Miasta obowiązku podawania do publicznej wiadomości 
wykazów podmiotów, którym w zakresie podatków udzielono ulg w kwocie 
przewyższającej 500 zł, bądź którym udzielono pomocy publicznej. Opublikowane 
wykazy zawierały niepełne informacje – lub w ogóle nie zawierały informacji – 
dotyczy to co dziesiątej z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, która 
powinna się w tych wykazach znaleźć. Ustalone przez Burmistrza Miasta procedury 
wewnętrzne Urzędu miały na celu zapewnienie jawności gospodarowania środkami 
publicznymi i aktualności prezentowanych danych, gdyż zakładały publikowanie ww. 
wykazów już po zakończeniu każdego kwartału (podczas gdy obowiązujące 
przepisy wymagały zamieszczania wykazów całorocznych). Przyczyniły się one 
jednak do rozpowszechnienia informacji o ulgach udzielonych w wysokościach 
nieprzekraczających 500 zł, podczas gdy informacje te nie powinny być podawane 
do ogólnej wiadomości (tajemnica skarbowa).  

Udzielone ulgi nie miały istotnego wpływu na sytuację finansową Miasta Kraśnik5. 
W okresie 2014 – 2017 (do 30 września) umorzenia zaległości zmalały z poziomu 
0,8% do 0,3% wszystkich dochodów Miasta oraz z 1,7% do 0,6% jego dochodów 
własnych. Wobec pogorszenia się sytuacji finansowej Miasta w 2015 r., ograniczono 
wysokość tego rodzaju ulg (nie spowodowało to istotnego wzrostu stanu zaległości, 
gdyż na dzień 30.09.2017 r. były one tylko o 2% wyższe, niż na koniec 2014 r.). 

Negatywna ocena NIK wynika przede wszystkim ze skali postępowań podatkowych, 
które były obarczone błędami. Analiza przestrzegania przez Urząd poszczególnych 
zasad prowadzenia tych postępowań nie wykazała przy tym, aby naruszenia 
konkretnych norm miały charakter powszechny – poszczególne nieprawidłowości 
dotyczyły z reguły kilku przypadków na ponad 80 badanych w trakcie kontroli6. 
Oznacza to, że pracownicy Urzędu – co do zasady – znali i przestrzegali 
obowiązujących przepisów, natomiast inne były przyczyny nieprawidłowości. Fakt 
ten stanowi argument przemawiający za uznaniem za wiarygodne wyjaśnień 
Skarbnik Miasta, która wskazała, że znaczna część nieprawidłowości wynikała 
z nadmiernego obciążenia pracowników odpowiedzialnych za rozpatrywanie 
wniosków i prowadzenie spraw podatkowych, gdyż byli oni odpowiedzialni również 
za bieżącą obsługę podatników w innych sprawach (w tym: związanych z wymiarem 
podatków); powodowało to szereg omyłek i niedopatrzeń. Zdaniem NIK, 
do wdrożenia działań naprawczych pomocne mogłyby być wyniki szczegółowej 
analizy zakresów i podziału obowiązków pomiędzy pracowników Urzędu. 
W kontrolowanym okresie realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat, 
a w szczególności – stosowania ulg w ich zapłacie – nie była objęta 
tematyką prowadzonych audytów. 

                                                                                                                                       
publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu. Aplikacja posiada też funkcje, pozwalające na sprawdzenie, jaka pomoc publiczna 
została już udzielona danemu beneficjentowi. 
5 Dalej: Miasto. 
6 Za istotną część nieprawidłowości, w ujęciu kwotowym, odpowiadały uchybienia dotyczące jednego podatnika, który często 
korzystał z pomocy, nie tylko ze strony Miasta Kraśnik (z uwagi na specyfikę działalności podatnika, wielokrotnie korzystał 
on z pomocy de minimis). 
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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 (do 30.09.2017 r.) w Urzędzie rozpatrzono łącznie 
370 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych na kwotę ogółem 3 949,9 tys. zł 
(wraz z odsetkami). W wyniku postępowań, przeprowadzonych na podstawie 
Ordynacji podatkowej, wydano 263 decyzje umarzające zaległości, w części lub 
całości, na kwotę ogółem: 2 097,7 tys. zł (wraz z odsetkami)7 oraz 64 decyzje 
odmowne (na łączną kwotę 1 514,5 tys. zł)8.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 32) 

Rejestr wniosków oraz decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych 
prowadzony był w Urzędzie w formie papierowej. Zawierał on informacje na temat: 
nazwy podatnika, daty wpływu wniosku, treści podania, sposobu i daty załatwienia 
sprawy. W rejestrze tym ujmowano także informacje dotyczące innych ulg w spłacie 
podatków.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 105-107) 

1.2. W okresie objętym kontrolą zaległości podatkowe umorzono 37 osobom 
prawnym na łączną kwotę 886,8 tys. zł (bez odsetek), przy czym: w 2014 r. – 14, 
w 2015 r. – siedmiu, w 2016 r. – dziewięciu, w 2017 r. (do 30.09.) – siedmiu. 
Wartość kwot umorzonych tym podatnikom stanowiła 77,4% wszystkich zaległości 
podatkowych umorzonych w latach 2014-2017 (do 30.09.). Dziesięciu osobom 
prawnym zaległości umarzano kilkukrotnie (od dwóch do sześciu razy). 

W tym samym czasie umorzono również 167 osobom fizycznym zaległości 
podatkowe na łączną kwotę 258,9 tys. zł (bez odsetek), z czego: w 2014 r. – 46, 
w 2015 r. – 41, w 2016 r. – 47, w 2017 r. (do 30.09.) – 33. Kilkukrotnie (od dwóch 
do siedmiu razy) umorzono zaległości 31 osobom fizycznym. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 32-42) 

1.3. Analiza prowadzonego w Urzędzie Miasta Kraśnik rejestru skarg i wniosków 
oraz treści tych pism wykazała, że w latach 2014-2017 nie wpłynęły do Urzędu 
żadne wnioski lub skargi, które poruszały kwestie związane z realizacją dochodów 
podatkowych, a w szczególności – umorzeń zaległości podatkowych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 104) 

1.4. W latach 2014-2017 (do 30.09.) wydano łącznie 116 decyzji, które nie 
uwzględniały w pełni wniosku strony o umorzenie zaległości podatkowych, z czego: 
w 64 przypadkach odmówiono w całości tej ulgi, a w 52 sprawach wnioski 
uwzględniono częściowo: 

− w 2014 r. wydano 22 decyzji odmownych (podatnicy wnioskowali o umorzenie 
zaległości podatkowych, wraz z odsetkami, w łącznej wysokości 186,9 tys. zł9), 
a w 23 przypadkach wnioski zostały uwzględnione częściowo (umorzono 
563,7 tys. zł, przy wnioskowanej kwocie 858,6 tys. zł), 

                                                      
7 W 12 przypadkach wnioski zostały złożone w 2013 r., a decyzje wydano w 2014 r.  
8 W innych sprawach podatnicy wycofali wnioski, organ podatkowy umorzył postępowania lub odmówił rozpatrzenia wniosków 
z powodu: niedostarczenia wymaganej dokumentacji, ustalenia, że postępowanie dotyczyło sytuacji, w których nie 
występowała zaległość podatkowa (nie upłynął termin zapłaty podatku, podatek został zapłacony lub uległ przedawnieniu). 
9 Wszystkie kwoty, podane w niniejszym punkcie wystąpienia pokontrolnego, obejmują łączne kwoty: zaległości podatkowych 
oraz odsetek za zwłokę. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w 2015 r. wydano 26 decyzji odmownych (podatnicy wnioskowali o umorzenie 
1 077,2 tys. zł), w czterech przypadkach wnioski zostały uwzględnione 
częściowo (umorzono 20,5 tys. zł, przy łącznej wnioskowanej kwocie 
94,7 tys. zł), 

− w 2016 r. wydano dziewięć decyzji odmownych (podatnicy wnioskowali 
o umorzenie 121,7 tys. zł), w 12 przypadkach wnioski zostały uwzględnione 
częściowo (umorzono 75,6 tys. zł, przy łącznej wnioskowanej kwocie 
336,9 tys. zł), 

− w 2017 r. (do 30.09.) wydano siedem decyzji odmownych (podatnicy wnioskowali 
o umorzenie 128,7 tys. zł), w 13 przypadkach wnioski zostały uwzględnione 
częściowo (umorzono 56,9 tys. zł, przy łącznej wnioskowanej kwocie 
161,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 42-51) 

Stwierdzono, że w przypadku jednego z podatników organ podatkowy odmówił 
umorzenia zaległości podatkowych, by następnie po przeprowadzeniu kilka miesięcy 
później kolejnego postępowania uznać – przy niezmienionej sytuacji podatnika – 
że wniosek zasługuje na uwzględnienie (podatnikowi umorzono część zaległości 
w kwocie 3 830 zł, wraz z odsetkami 697 zł, rozkładając spłatę pozostałych kwot 
na raty). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 108-171) 

W sześciu przypadkach wnioskodawcy odwołali się od decyzji Burmistrza Miasta 
Kraśnik, odmawiających umorzenia zaległości podatkowych. W trzech przypadkach 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie (dalej: SKO) utrzymało w mocy 
decyzję organu podatkowego. W pozostałych trzech sprawach w Urzędzie ponownie 
przeprowadzono postępowania podatkowe, w wyniku których:  

– w jednym przypadku wydano decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych,  

– w dwóch przypadkach ponownie odmówiono umorzenia zaległości, 
a po kolejnych odwołaniach SKO utrzymało decyzje w mocy (jeden z podatników 
zaskarżył decyzję SKO do sądu administracyjnego, jednak ten utrzymał decyzję 
organu II instancji w mocy). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 354, 360-361) 

1.5. Analizie poddano 63 postępowania zakończone w okresie od 1.01.2014 r. 
do 30.09.2017 r. wydaniem decyzji o umorzeniu całości lub części zaległości 
podatkowych objętych wnioskiem podatnika10, a także 20 postępowań 
zakończonych odmową umorzenia tych wierzytelności11. 

Stwierdzono, że Urząd w większości przypadków przestrzegał poszczególnych 
zasad prowadzenia postępowania podatkowego, w szczególności:  

− podejmowano działania zmierzające do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego i załatwienia sprawy, 

− sprawy zostały rozstrzygnięte w terminach wynikających z przepisów Ordynacji 
podatkowej,  

− informowano strony o niezałatwieniu sprawy w terminie jednego miesiąca 
od daty złożenia wniosku, wyznaczając jednocześnie nowy termin 
rozstrzygnięcia postępowania,  

− przestrzegano zasady pisemności postępowania, zgodnie z art. 126 Ordynacji 
podatkowej, 

                                                      
10 Badanie przeprowadzono na podstawie próby, dobranej spośród decyzji o najwyższych umorzonych kwotach, 
przyjmując: 15 decyzji z 2014 r.,15 decyzji z 2015 r., 17 decyzji z 2016 r. oraz 16 decyzji z 2017 r. (III kwartały). 
11 Badanie przeprowadzono na podstawie próby, dobranej spośród decyzji negatywnych o najwyższych kwotach 
wnioskowanego umorzenia, przyjmując po pięć decyzji z każdego z lat: 2014, 2015, 2016, 2017 (III kwartały). 
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− decyzje podatkowe zawierały: oznaczenie organu podatkowego, datę wydania, 
oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym, podpis osoby 
upoważnionej do jej wydania, stosownie do przepisów art. 210 § 1 Ordynacji 
podatkowej, 

− w uzasadnieniu decyzji wskazywano na okoliczności uwzględnione przy wydaniu 
rozstrzygnięcia. 

Wystąpiły jednak przypadki postępowań (wskazane w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości” niniejszego punktu wystąpienia pokontrolnego), w których zasady 
te nie były należycie respektowane. Stwierdzone uchybienia miały różny zakres 
i charakter. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przeprowadzono: 47 z 63 
postępowań (74,6%) zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych, łącznie z odsetkami, w wysokości 1 200,2 tys. zł, co stanowiło 85,6% 
kwot objętych badanymi przez NIK decyzjami, a także 19 z 20 (95,0%) badanych 
spraw, w których organ podatkowy odmówił przedmiotowego umorzenia.  

Istotna część wniosków podatników nie zawierała jednego z elementów, 
wymaganych przepisami art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej, tj. identyfikatora 
podatkowego12, a w przypadku nierezydentów – numeru i serii paszportu lub innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile 
podatnik nie posiadał identyfikatora podatkowego. W większości przypadków 
brakujące numery znajdowały się natomiast w informacjach lub dokumentach, 
przedkładanych przez podatników na żądanie organu podatkowego. Wyjątki od tej 
reguły opisano w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” wystąpienia pokontrolnego 
(brak odpowiednich działań ze strony Urzędu był najczęściej występującą 
nieprawidłowością).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 66-102) 

1.6. W latach 2014-2017 w Urzędzie została przeprowadzona jedna kontrola 
zewnętrzna, obejmującą swoim zakresem sprawy związane z udzielaniem ulg 
w spłacie podatków. Kwestie te były badane w ramach kontroli kompleksowej 
gospodarki finansowej gminy, przeprowadzonej w okresie 14.11.2014 r. – 
12.01.2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Kontrola objęła 
zakresem m.in. prawidłowość udokumentowania i zasadność stosowania ulg 
w zapłacie podatków (umorzenie zaległości podatkowych). Badana próba objęła 
10 decyzji wydanych w 2013 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. 
Kontrola wykazała dwa przypadki umorzenia zaległości podatkowych, mimo 
niewykazania „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”. 

W Urzędzie nie prowadzono, w ww. okresie, kontroli wewnętrznych lub audytów, 
których tematyka obejmowała realizację dochodów z tytułu podatków i opłat, 
a w szczególności – stosowanie ulg w ich zapłacie. Sekretarz Miasta wyjaśnił, 
że w strukturze organizacyjnej Urzędu nie przewidziano stanowiska do spraw 
kontroli wewnętrznej, natomiast tematyka ta nie znalazła się w planie audytów 
(audytorowi nie były zlecane również zadania w tym zakresie, poza planem audytu). 
Realizacja dochodów podatkowych i stosowanie ulg w zapłacie podatków podlega 
bieżącej kontroli ze strony Skarbnik Miasta i jej zastępcy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 103, tom II str. 187-189) 

1.7. W latach 2014-2016 sytuacja finansowa Miasta ulegała zmianom. 
W szczególności: 

                                                      
12 Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, ze zm.) identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL – w przypadku podatników 
będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, bądź też numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów 
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
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1) W ww. okresie wzrastał udział dochodów bieżących w dochodach ogółem Miasta 
(wskaźnik WB1)13, wyniósł on odpowiednio: 89,6% (w 2014 r.), 91,4% (w 2015 r.), 
92,1% (w 2016 r.), był on jednak niższy od średnich wartości dla gmin miejskich, 
które w wymienionych latach wyniosły: 91,7%, 92,3% oraz 94,5%. 

 Uzyskane dochody własne stanowiły odpowiednio: 47,9%, (w 2014 r.), 48,6% 
(w 2015 r.) oraz 43,8% (w 2016 r.) dochodów ogółem (wskaźnik WB2) i były 
o około 10-11 pkt % niższe od średnich wartości dla gmin tego samego rodzaju 
(59,2%, 59,3% oraz 53,6%). 

 Systematycznie rosła wartość transferów bieżących14, przypadających 
na jednego mieszkańca: z 1 145,83 zł w 2014 r., przez 1 177,33 zł w 2015 r., 
do 1 669,68 zł w 2016 r., przy czym była ona nieznacznie niższa od średnich 
w kraju (1 172,60 zł, 1 206,00 zł oraz 1 698,30 zł).  

 W okresie objętym kontrolą dochody Miasta wyniosły: 94 770,4 tys. zł 
(w 2014 r.), 95 767,9 tys. zł (w 2015 r.), 118 305,9 tys. zł (w 2016 r.), 
90 196,5 tys. zł (w trzech kwartałach 2017 r.), w tym dochody własne wyniosły 
odpowiednio: 45 418,0 tys. zł (47,9% dochodów ogółem Miasta), 46 509,8 tys. zł 
(48,6%), 51 797,0 tys. zł (43,8%) oraz 39 290,5 tys. zł (43,6%). Rokrocznie około 
79% dochodów własnych Miasta stanowiły wpływy z tytułu podatków: w 2014 r. 
wyniosły 35 641 tys. zł (78,5% dochodów własnych), w 2015 r. – 36 881 tys. zł 
(79,3%), w 2016 r. – 41 288 tys. zł (79,7%), w 2017 r. (w trzech kwartałach) – 
30 896 tys. zł (78,6%). 

2) W okresie objętym kontrolą Miasto osiągało nadwyżkę operacyjną15 
(odpowiednio: 2 116,4 tys. zł, 6 176,2 tys. zł, 5 553,0 tys. zł oraz 8 070,1 tys. zł). 
Jej udział w dochodach ogółem Miasta w latach 2014-2016 (wskaźnik WB3) 
wyniósł odpowiednio: 2,2%, 6,4% oraz 4,7% i był niższy od średnich w kraju: 
7,8%, 8,4%, 8,4%. Podobnie, poniżej średnich krajowych kształtowały się 
poziomy innych wskaźników, tj.: 

− wskaźnika WB6 (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży 
majątku w dochodach ogółem), który wyniósł: 3,1%, 6,8% oraz 5,7%, przy 
średnich w kraju: 10,5%, 10,6%, 10,9%, 

− wskaźnika WL2 (nadwyżka operacyjna na mieszkańca danej JST): 59,60 zł, 
175,30 zł oraz 158,73 zł, przy średnich krajowych: 264,90 zł, 281,90 zł, 
345,50 zł. 

3) Wydatki majątkowe stanowiły odpowiednio: 20,1%, 17,4% oraz 6,9% wydatków 
ogółem Miasta w latach 2014-201616 (wskaźnik WB4) – w dwóch pierwszych 
latach udział ten był wyższy od średnich w kraju (15,9%, 14,2%), natomiast 
w 2016 r. kształtował się poniżej tego poziomu (10,3%). W latach 2014-2015 
wzrosło obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń (wskaźnik WB5): z 44,8% do 48,2% (przy średnich 
krajowych, wynoszących odpowiednio: 45,7% i 45,9%), natomiast zmniejszyło 
się ono w 2016 r. – do 38,6% (do poziomu poniżej średniej krajowej, która 
wynosiła 39,7%). 

4) Zobowiązania ogółem, przypadające na jednego mieszkańca Miasta 
(wskaźnik WL3) w trzech kolejnych latach wynosiły odpowiednio: 1 043,78 zł, 
1 140,01 zł i 1 029,93 zł, kształtując się: w 2014 r. poniżej średniej krajowej 
(1 058,30 zł), zaś w latach 2015 i 2016 – powyżej średnich poziomów (które 

                                                      
13 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.  
14 Subwencja ogólna i dotacje bieżące. 
15 Dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. 
16 Wydatki ogółem Miasta wyniosły: 103 622,1 tys. zł (w 2014 r.), 98 571,2 tys. zł (w 2015 r.), 111 145,1 tys. zł (w 2016 r) oraz 
87 872,0 tys. zł (w 2017 r., do 30.09.) 
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wynosiły 1 009,40 zł i 941,00 zł). Udział zobowiązań Miasta w jego dochodach 
ogółem (wskaźnik WZ1) przekraczał średnie krajowe, wynosząc: 39,1% w 2014 r. 
(przy średniej 32,1%), 41,9% w 2015 r. (29,6%), 30,5% w 2016 r. (23,9%).  

5) Na koniec 2014 r. i 2015 r. Miasto posiadało zobowiązania wymagalne 
w wysokościach odpowiednio: 1 tys. zł i 1 525 tys. zł. O ile w 2014 r. 
zobowiązania wymagalne stanowiły znikomą część wszystkich zobowiązań17, 
to w 2015 r. przeterminowanych było 3,8% kwot zobowiązań ogółem 
(w przypadku gmin miejskich w kraju było to średnio 0,9%). 

6) Wskaźnik ograniczający spłatę i obsługę zadłużenia18, o którym mowa w art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych19, w 2016 r. zmniejszył 
się w porównaniu do 2014 r. (wyniósł: 3,07% w 2016 r., 4,66% w 2015 r., 5,08% 
w 2014 r.).  

7) Zaległości podatkowe na dzień 30.09.2017 r. wyniosły 3 026,6 tys. zł i były 
zbliżone do stanu na koniec 2014 r. – 2 968,8 tys. zł (wzrosły więc w tym czasie 
o 57,9 tys. zł, tj. o 2,0%)20. Największe zaległości podatkowe dotyczyły podatku 
od nieruchomości, gdyż wyniosły one: 2 541,2 tys. zł na koniec 2014 r., 
2 242,0 tys. zł na koniec 2015 r., 2 438,1 tys. zł na koniec 2016 r. i 2 550,9 tys. zł 
na koniec III kw. 2017 r. Zaległości podatkowe21 stanowiły odpowiednio: 22,0%, 
19,6%, 19,6%, 19,5% zaległości we wszystkich dochodach własnych Miasta.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 56-57, 62) 

1.8. Z analizy powyższych wskaźników wynika, że sytuacja finansowa Miasta była 
nieco gorsza, od przeciętnej sytuacji gmin tego typu. Udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem był o ponad 10 pkt % niższy, od średniej krajowej, 
co świadczy o zwiększonej zależności od budżetu państwa. Miasto osiągało 
wprawdzie nadwyżkę operacyjną, jednak w odniesieniu do dochodów ogółem 
pozostawała ona na niższym poziomie, od średnich krajowych – wiązały się z tym 
mniejsze możliwości przeznaczenia środków na inwestycje, zwiększenia wydatków 
czy spłaty zobowiązań. W latach 2014-2016 zmalał też udział wydatków 
majątkowych w wydatkach Miasta (w 2016 r. – do poziomu poniżej średniej 
krajowej), co świadczy o mniejszych możliwościach rozwoju. W 2016 r. zmalało 
natomiast obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, 
do poziomu poniżej średniej krajowej (w odróżnieniu od dwóch lat wcześniejszych, 
gdzie przekraczały one przeciętne poziomy). Trudniejsza sytuacja finansowa Miasta 
w 2015 r. wiązała się z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych. Skarbnik Miasta 
wyjaśniła, że przeterminowane zobowiązania, jakie wystąpiły na koniec 2015 r. 
w wysokości przekraczającej 1,5 mln zł, wynikały przede wszystkim z: konieczności 
spłaty zobowiązań wobec Ministerstwa Finansów z tytułu zwrotu subwencji 
oświatowej (1,0 mln zł), dokonanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych jednostek oświatowych Miasta oraz z zakupów materiałów i usług. 
Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane, natomiast w marcu 
2016 r. Miasto uzyskało decyzję Ministra Finansów, przesuwającą termin spłaty 
zobowiązania do dnia 20.07.2017 r. W 2016 r. podjęto również decyzję 
o konsolidacji kredytów zaciągniętych przed 2011 r., co znacznie poprawiło sytuację 
finansową jednostki. 

                                                      
17 Około 0,003%. 
18 Udział wydatków związanych ze spłatą zadłużenia (rat i odsetek od zaciągniętych kredytów) do dochodów Miasta. 
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. Dalej: u.f.p. lub ustawa o finansach publicznych. 
20 Na koniec 2015 r. zaległości podatkowe wyniosły 2 709,6 tys. zł (spadły o 259,1 tys. zł r/r), na koniec 2016 r. – 2 835,9 tys. zł 
(wzrosły o 126,3 tys. zł r/r), na koniec III kwartału 2017 r. – 3 026,6 tys. zł (wzrosły o 190,7 tys. zł w odniesieniu do stanu 
sprzed dziewięciu miesięcy). 
21 Wymienione w sprawozdaniu RB-PDP, tj. dotyczące: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, 
leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych.   
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Z uwagi na trudniejszą sytuację finansową Miasta ograniczono zakres ulg 
odnoszących się do wpływów podatkowych. Umorzenia zaległości podatkowych, 
w odniesieniu do zrealizowanych przez Miasto dochodów ogółem oraz dochodów 
własnych stanowiły: w 2014 r. odpowiednio 0,8% i 1,7%; w 2015 r. 0,2% i 0,3%; 
w 2016 r. i w trzech kwartałach 2017 r. 0,3% i 0,6%, a w odniesieniu do wpływów 
z podatków: 2,1% (w 2014 r.), 0,4% (w 2015 r.), 0,7% (w 2016 r.), 0,8% 
(do 30.09.2017 r.). Zmniejszała się w tym czasie wysokość wszystkich ulg 
o charakterze podatkowym22: z 6 021 tys. zł w 2014 r., przez 5 853 tys. zł w 2015 r. 
i 3 062 tys. zł w 2016 r., do 2 799 tys. w pierwszych III kwartałach 2017 r. 
Skokowemu zmniejszeniu uległa również wysokość kwot umorzonych w 2015 r. 
(149 tys. zł, względem 761 tys. zł w roku poprzednim), rosnąc w kolejnych okresach 
do 305 tys. zł w 2016 r. i 241 tys. zł w 2017 r. (do 30.09.). Umorzenia te stanowiły 
12,6% (w 2014 r.), 2,6% (w 2015 r.), 10,0% (w 2016 r.), 8,6% (do 30.09.2017 r.) 
wszystkich udzielonych ulg.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 58-65) 

1.9. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków umorzeń zaległości 
podatkowych na podstawie art. 67d Ordynacji podatkowej (z urzędu). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 52) 

W 11 (tj. 17,5% z badanych 63) postępowaniach podatkowych, zakończonych 
wydaniem decyzji umarzających zaległości podatkowe, wraz z odsetkami, w łącznej 
wysokości 179,3 tys. zł (co stanowiło 12,8% z kwot umorzonych w badanych 
postępowaniach, wynoszących 1 402,5 tys. zł), a także w jednym postępowaniu 
(5% z badanych 20), zakończonym wydaniem decyzji odmawiającej przyznanie ulgi 
na kwotę 12,0 tys. zł, nie były w pełni przestrzegane wymogi Ordynacji podatkowej, 
a stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na prowadzone postępowania. 

1. W przypadku czterech spraw organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe 
w kwocie 32 678,60 zł (łącznie z odsetkami), pomimo że w postępowaniach 
podatkowych nie zgromadzono materiału dowodowego, który wskazywałby, 
że w tych przypadkach zaistniały określone w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej 
przesłanki do umorzenia zaległości podatkowej. Nie zebrano kompletnego materiału 
dowodowego, potwierdzającego okoliczności wskazywane we wnioskach 
podatników, w tym m.in. ich sytuacji finansowej lub majątkowej. Było to niezgodne 
z art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepisy te zobowiązują organ 
podatkowy do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący 
całego materiału dowodowego. I tak: 

– w postępowaniach zakończonych wydaniem dwóch decyzji23 umarzających 
zaległości podatkowe małżeństwa podatników, nie zebrano kompletnego 
materiału dowodowego, potwierdzającego okoliczności wskazane we wnioskach 
podatników, w tym m.in. ich sytuacji finansowej i majątkowej. W pierwszym 
z tych postępowań organ podatkowy zbadał sytuację wyłącznie jednego 
z właścicieli (który jako jedyny podpisał wniosek o umorzenie), przez co nie 
ustalił i nie uwzględnił wysokości środków pozyskiwanych przez żonę (drugiego 
ze współwłaścicieli nieruchomości), która w ostatnim roku przed złożeniem 
wniosku osiągnęła m.in. przychody z tytułu najmu, w wysokości 150 tys. zł. 
Zebrany przez organ podatkowy, w obu sprawach, materiał nie potwierdzał, aby 
występowały okoliczności poruszone we wnioskach, a podatnicy faktycznie nie 

                                                      
22 Wynikających z obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień (bez ustawowych), umorzeń zaległości podatkowych, 
rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.  
23 Nr PL.3120.5.19.2017 i nr PL.3120.5.32.2017. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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mieli możliwości regulowania bieżących zobowiązań względem Miasta Kraśnik, 
banków, kontrahentów, czy pracowników. 

 Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że organ podatkowy w dacie wydania 
pierwszej decyzji nie posiadał informacji, że żona wnioskodawcy osiąga 
dochody. Podatnik wspomniał w trakcie protokołu przesłuchania strony, że jego 
żona jest chora i utrzymuje się z jego działalności. Trudno więc było organowi 
podatkowemu w toku postępowania stwierdzić, że rozpatruje niekompletny 
materiał dowodowy. NIK zauważa, że treść protokołu z przesłuchania strony nie 
potwierdza, aby podatnik podawał jakiekolwiek informacje na temat żony, w tym: 
stanu jej zdrowia, czy osiąganych przez nią dochodów (bądź jej braku), nie 
wymienił jej też jako osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Inny stan faktyczny wskazała – zaledwie kilka miesięcy później – 
żona podatnika, która (w kolejnym postępowaniu podatkowym) poinformowała, 
że osiągane wpływy z tytułu wynajmu nieruchomości i emerytury przekazywała, 
po pokryciu wydatków domowych i spłaty kredytu mieszkaniowego, na konto 
firmy męża. 

 Zdaniem Zastępcy Skarbnika Miasta, organ podatkowy w przedmiotowych 
sprawach uznał, że nie zostały przekroczone granice uznania i podjęte 
rozstrzygnięcia nie były dowolne. To, że podatnik nie deklaruje straty, a nawet 
osiąga wysoki dochód, nie obliguje organu podatkowego do odmowy umorzenia 
podatku; 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 172-217, 373-374, 378-379) 

– w uzasadnieniu decyzji24 z 2015 r. w sprawie umorzenia zaległości osobie 
fizycznej odniesiono się wyłącznie do dochodów osiągniętych przez podatnika, 
będącego właścicielem opodatkowanych środków transportowych, podczas gdy 
– według przedłożonych przez podatnika deklaracji PIT za 2012 r. i 2013 r., jak 
również protokołu z przesłuchania strony – przysporzenia takie osiągała również 
żona podatnika (domownik, pozostający we wspólnym gospodarstwie 
domowym). Dochody te nie zostały uwzględnione przez organ podatkowy.  

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że dochód żony podatnika został pominięty 
w uzasadnieniu decyzji, ponieważ nie stanowił on głównego dowodu w sprawie, 
jak również nie miał wpływu na decyzję Burmistrza Miasta Kraśnik. 
Podstawowym źródłem dochodu podatnika i jego żony była działalność 
gospodarcza wnioskodawcy. NIK zauważa, że skoro żona podatnika 
pozostawała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, to osiągane przez 
nią dochody mogły mieć znaczenie dla oceny sytuacji finansowej strony; 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 238-299, 384-385, 391) 

– w postępowaniu, zakończonym wydaniem decyzji25 w 2017 r. organ podatkowy 
nieprawidłowo ustalił wysokość dochodów osiągniętych przez podatnika 
w 2016 r., przyjmując kwotę 60 tys. zł, podczas gdy była ona niemal dwukrotnie 
wyższa i wynosiła 114 tys. zł (we wcześniejszych dwóch latach podatnik osiągnął 
dochody rzędu 240-350 tys. zł rocznie). 

 Zastępca Skarbnika Miasta w złożonych wyjaśnieniach podała, że błędne 
ustalenie wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika wynikało 
z niedopatrzenia i omyłkowego nieuwzględnienia jednego z przedłożonych 
do Urzędu wydruków. Główną przesłanką umorzenia zaległości był fakt, 
iż podatnik inwestuje i poszerza działalność o usługi hotelarskie, co w przyszłości 
spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększy wysokość podatku 
od nieruchomości, odprowadzonego do budżetu Miasta, z którego realizowane 

                                                      
24 Nr PL.3124.2.13.2015. 
25 Nr PL.3120.5.8.2017. 
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są potrzeby ogólnospołeczne. Organ podatkowy w ramach swego uznania nie 
naruszył zasady swobodnej oceny dowodów. O naruszeniach można mówić, 
gdyby organ pozostawił poza swoimi rozważaniami argumenty podnoszone 
przez stronę, pominął istotny dla rozstrzygnięcia materiał dowodowy lub dokonał 
jego oceny wbrew zasadom logiki lub doświadczenia życiowego, a tak się 
w rozpoznawanej sprawie nie stało. Jej zdaniem, brak jest podstaw prawnych 
do odmowy umorzenia zaległości podatkowych podatnikowi, który znajduje się 
w dobrej sytuacji finansowej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 300-338, 375-376, 379-380) 

 NIK nie do końca zgadza się z powyższą argumentacją. Umorzenie zaległości 
podatkowej jest bowiem instytucją nadzwyczajną, stanowiącą wyjątek od zasady 
powszechności i równości opodatkowania, nie powinno więc być sposobem 
kompensowania poniesionych przez podatnika nakładów. Stosownie do przepisu 
art. 67a § 1 ww. ustawy tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
podatnika lub publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika może m.in. 
umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe. W przypadku niektórych 
z ww. spraw ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiły natomiast pomoc 
w rozwoju własnej firmy podatnika, bądź wiązały się z faktem, że podatnik uiścił 
część ciążących na nim danin, nie spełniały zatem przesłanek uzasadniających 
przyznanie wsparcia.  

 Pojęcia ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny są przesłankami, które 
muszą wystąpić, aby możliwe było umorzenie zaległości podatkowej. Za spełnienie 
tych przesłanek należy uznać taką sytuację, w której świadczenie podatkowe nie 
może zostać spełnione bez doraźnej pomocy organów podatkowych. Pomoc taką 
w postaci umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę uzasadniać mogą 
sytuacje wyjątkowe oraz nadzwyczajne, takie jak klęski żywiołowe lub inne 
zdarzenia losowe (np. utrata możliwości zarobkowania, utrata płynności firmy, utrata 
losowa majątku), w wyniku których podatnik nie jest w stanie uregulować swoich 
zobowiązań. 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. W decyzji26 niezasadnie wskazano, że organ podatkowy przychylił się w całości 
do podania. W rzeczywistości, żądanie zostało uwzględnione tylko częściowo 
(we wnioskowanym zakresie udzielono ulgi w wysokości 49 560 zł, podczas gdy 
podatnik wnioskował o umorzenie co najmniej 128 919,90 zł), a jednocześnie 
wykroczono poza zakres prośby (umorzono 66 959 zł, bez wniosku ze strony 
podatnika). 

Podatnik wnioskował o umorzenie co najmniej 30% zaległości podatkowych z tytułu 
podatku od nieruchomości z lat 2014-2016 oraz rozłożenie na raty pozostałej kwoty 
zaległości. Na dzień złożenia podania posiadał zaległości podatkowe z lat 
2013-2017 w łącznej wysokości 425 020 zł, wraz z odsetkami za zwłokę 
w wysokości 71 673 zł. W ramach tych kwot, okresu lat 2014-2016 (objętego 
wnioskiem podatnika) dotyczyły: zaległości w kwocie 374 167 zł i odsetki 
w wysokości 55 566 zł. Równowartość 30% tych kwot stanowiła odpowiednio: 

                                                      
26 Nr PL.3120.1.6.2017. 
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112 250,10 zł i 16 669,80 zł (był to zakres przedmiotowy wniosku – podatnik ubiegał 
się o umorzenie kwot dotyczących tego okresu, w co najmniej takiej wysokości). 

Burmistrz Miasta Kraśnik dokonał adnotacji na wydruku z konta podatkowego, 
wyrażając zgodę na umorzenie zaległości z 2013 r. (wynosiły one łącznie 50 852 zł, 
natomiast odsetki 16 107 zł) oraz czterech rat z 2014 r. (odpowiednio: 39 036 zł 
i 10 524 zł). Takie też rozstrzygnięcie zostało wskazane w decyzji, podpisanej przez 
Zastępcę Burmistrza Miasta.  

Tym samym podatnikowi: 

– umorzono zaległości podatkowe z 2013 r. wraz z odsetkami, udzielając ulgi 
w łącznej wysokości 66 959 zł – oznacza to, że organ podatkowy 
w postępowaniu prowadzonym na wniosek podatnika wykroczył poza zakres 
żądania strony, 

– umorzono zaległości podatkowe z 2014 r. wraz z odsetkami, udzielając ulgi 
w łącznej wysokości 49 560 zł – podczas gdy podatnik wnioskował o umorzenie 
co najmniej 128 919,90 zł zaległości wraz z odsetkami, dotyczących okresu lat 
2014-2016. Wobec tego nie uwzględniono w całości wniosku podatnika, mimo, 
że taka informacja została wskazana w uzasadnieniu powyższej decyzji. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że organ podatkowy rozpatrując wniosek o zastosowanie 
ulgi przychylił się częściowo do żądania strony. We wniosku podatnik przywołał stan 
swoich zaległości dotyczących lat 2013-2017. Jej zdaniem podatnik pomylił zakres 
żądanej ulgi, ponieważ w dalszej części wniosku również mylnie wskazał, 
że uregulował podatek od nieruchomości za 2013 r., podczas gdy w 2017 r. nie 
dokonał wpłat na poczet zobowiązań za 2013 r. Podatnik był świadomy stanu 
zaległości, co znajduje potwierdzenie w treści dyspozycji Burmistrza Miasta, 
dokonanej na wydruku stanu zaległości z konta podatkowego podatnika – wówczas, 
podczas rozmowy z podatnikiem, ustalono, że zastosowanie ulgi w zapłacie będzie 
obejmowało również 2013 r. Dla organu podatkowego priorytetem było, aby 
na koncie podatnika zmniejszały się najstarsze zaległości, które mogłyby ulec 
przedawnieniu. 

 Zdaniem NIK, treść złożonego wniosku, jak też dokumentów zgromadzonych 
w aktach sprawy, nie potwierdza, że podatnik faktycznie wnioskował o umorzenie 
zaległości podatkowych dotyczących 2013 r. (czy też – że modyfikował pierwotnie 
złożony wniosek). Również przywołana adnotacja Burmistrza Miasta odnosiła się 
do sposobu rozstrzygnięcia sprawy przez organ podatkowy, nie potwierdzała 
natomiast, że ustaleń takich dokonano w uzgodnieniu z podatnikiem. Zgodnie 
z przepisami art. 126 Ordynacji podatkowej załatwianie spraw podatkowych odbywa 
się z zachowaniem formy pisemnej, stąd też wszelkie zmiany zakresu wniosku 
podatnika mogły być dokonane wyłącznie w sposób udokumentowany. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 339-353, 367, 371) 

3. W trzech postępowaniach, zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych w łącznej wysokości 15 851,60 zł, wraz z odsetkami 1 752 zł, 
nieprawidłowo sporządzono protokoły z przesłuchania strony: 

– w jednym przypadku27 protokół był niekompletny, gdyż nie zawierał daty 
przeprowadzenia czynności, wymaganej art. 173 § 1 Ordynacji podatkowej,  

– w jednym przypadku28 protokół sporządzono 11.01.2017 r., jeszcze przed 
wszczęciem postępowania podatkowego (18.01.2017 r.), 

– w dwóch przypadkach treść protokołów była nierzetelna. W pierwszym29 – 
w treści dokumentu wskazano, że przesłuchiwany był podatnik, natomiast pod 

                                                      
27 Postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr PL.3120.5.55.II.2013 z 12.02.2014 r. 
28 Postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr PL.3120.5.3.2017 z 24.01.2017 r. 
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adnotacją o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań i pod protokołem podpisała się osoba niebędąca stroną (małżonka 
podatnika). W drugim30 – sytuacja była podobna, przy czym podpisy złożył nie 
podatnik wskazany w treści protokołu, lecz drugi z podatników (wspólników byłej 
spółki jawnej).  

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że brak odpowiedniej daty w jednym z protokołów 
wynikał z przeoczenia. Zastępca Skarbnika Miasta poinformowała, że w kolejnym 
z ww. przypadków podatnicy stawili się do Urzędu 11.01.2017 r., wraz z wnioskiem 
o zastosowanie ulgi, który miał być złożony w tym samym dniu. Pracownicy Urzędu 
sporządzili wówczas protokół przesłuchania strony z wnioskującymi. Ostatecznie, 
wniosek został złożony w późniejszym terminie, tj. 18.01.2017 roku. Protokoły 
przesłuchania stron zostały dołączone jako dowód w postępowaniu, zważywszy, 
że Ordynacja podatkowa nie określa zamkniętego katalogu środków dowodowych, 
które mogą być wykorzystane w ramach postępowania podatkowego.  

 Odnosząc się do przypadków, w których protokoły zawierały rozbieżne informacje, 
co do przesłuchiwanej osoby, Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w pierwszym przypadku 
protokół przesłuchania strony został sporządzony z żoną wnioskującego, ponieważ 
przebywał on czasowo zagranicą. Osoba przesłuchiwana wypowiadała się 
w sprawie sytuacji finansowej i życiowej obojga małżonków, natomiast pracownicy 
Urzędu omyłkowo wykorzystali druk protokołu przesłuchania strony, zamiast druku 
protokołu przesłuchania świadka. W przypadku drugiej sprawy, według wyjaśnień 
Zastępcy Skarbnik Miasta, przesłuchano obu podatników, przy czym oba protokoły 
omyłkowo zostały podpisane przez jednego z nich. NIK zauważa jednak, 
że w uzasadnieniu decyzji, kończącej to postępowanie, podano inny stan faktyczny, 
jako że: dodatkowym argumentem, który zobligował organ podatkowy 
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, był protokół przesłuchania strony 
sporządzony z wnioskującą (Pani … reprezentowała Panią …), w dniu 11 stycznia 
2017 r., który potwierdził sytuację przedstawioną w podaniu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 68-69, 247-248, 259-260, 358-359, 364, 376, 380, 
384-385, 391, 399-404) 

 Zgodnie z przepisami art. 172 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy 
sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny sposób 
utrwalona na piśmie. W przypadku postępowań prowadzonych na podstawie 
wniosku o umorzenie zaległości dniem wszczęcia postępowania jest dzień złożenia 
wniosku, stosownie do art. 165 § 1 tej ustawy. Oznacza to, że protokół może 
dokumentować wyłącznie czynności podejmowane w ramach prowadzonego już 
postępowania. Regulacje art. 172 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej przewidują 
sporządzenie protokołu zarówno w przypadku przesłuchania strony, jak 
i przesłuchania świadka. Niezależnie jednak, w jakim charakterze występuje 
przesłuchiwana przez organ podatkowy osoba, zeznaje ona z tego, co jest jej 
wiadome, a więc składa oświadczenia wiedzy, a nie oświadczenia woli. 
Nie ma wobec tego prawnej możliwości składania zeznań „w imieniu” innej osoby. 
Na organie podatkowym ciąży obowiązek zapewnienia spójności elementów 
protokołu z przesłuchania, aby z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich 
czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób 
w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby, stosownie 
do przepisów art. 173 § 1 Ordynacji podatkowej. 

                                                                                                                                       
29 Postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr PL.3124.2.13.2015 z 15.10.2015 r. 
30 Postępowanie zakończone wydaniem decyzji nr PL.3120.5.3.2017 z 24.01.2017 r. 
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4. Dwóm podatnikom nie wyznaczono, wbrew art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, 
siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nastąpiło to w sytuacji, gdy decyzje w sprawie 
umorzenia zaległości podatkowych31 w łącznej wysokości 15 334 zł, wraz 
z odsetkami 1 143 zł, uwzględniały tylko częściowo wnioski stron (łącznie dotyczyły 
one kwot odpowiednio: 30 764 zł i 1 721 zł), nie zachodziły zatem okoliczności 
uzasadniające odstąpienie od obowiązku wyznaczenia stronom tego terminu, 
przewidziane art. 123 § 2 ww. ustawy. 

 Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że niewyznaczenie stronom siedmiodniowego 
terminu przed wydaniem powyższych decyzji wynikało z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 90-91, 96-97, 376-377, 381) 

5. Jedną sprawę, zakończoną decyzją odmowną32, załatwiono nieterminowo, 
po upływie terminów przewidzianych w art. 139 Ordynacji podatkowej, a także 
nowych terminów załatwienia sprawy, wyznaczonych przez organ podatkowy 
na podstawie art. 140 tej ustawy. 

 W dwóch innych przypadkach33 brak udokumentowania w protokołach 
z przesłuchania stron dat przeprowadzenia czynności i brak dat wpływu 
na dokumentach przedłożonych przez podatników – na wezwanie organu 
podatkowego – uniemożliwia dokonanie oceny działań organu podatkowego (na ile 
opóźnienia powstały z przyczyn niezawinionych przez organ). Zgodnie bowiem 
z art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej do terminów na załatwienie sprawy nie wlicza 
się m.in. okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. 

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nieterminowe załatwienie sprawy wynikało z faktu, 
iż podatnik nie mieszka na terenie województwa lubelskiego. Sprawa wymagała 
pozyskaniu szeregu dokumentów, w tym z innych organów podatkowych, jak też 
dokumentów tłumaczonych na język polski. Przez niedopatrzenie decyzję wydano 
już po „przesuniętym” terminie, wskazanym podatnikowi w postanowieniu. Przypadki 
nieudokumentowania dat wpływu uzupełnionych informacji i dokumentów związane 
są z osobistym doniesieniem dowodów (z pominięciem kancelarii Urzędu) 
pracownikom zajmującym się prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem ulg 
w spłacie podatków. Wnioskujący czasem proszą o nieskładanie ich dokumentów 
na kancelarii głównej, z uwagi na zawarte w nich dane prywatne dotyczące zdrowia, 
dochodów i wydatków. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 68-69, 74-77, 358-359, 364, 382-384, 389-390) 

6. W dziewięciu przypadkach organ podatkowy nie wezwał podatników 
do uzupełnienia, w złożonych wnioskach, brakujących numerów identyfikacyjnych 
podatników. Stanowiły one jeden z obligatoryjnych elementów podania, 
wymaganych przepisami art. 168 § 2 tej ustawy. W myśl art. 169 § 1 Ordynacji 
podatkowej, jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, 
organ podatkowy winien wezwać wnoszącego podanie do usunięcia braków 
w terminie siedmiu dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Przedmiotowe postępowania zakończono 
natomiast wydaniem decyzji. 

 Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że organ podatkowy nie wzywał podatników 
do uzupełnienia wniosków, gdyż brak tego elementu nie powodował szczególnego 
braku formalnego, bez którego usunięcia nie sposób byłoby rozpatrzeć sprawę. 
Do rozpoznania przyjęto wnioski w formie przedłożonej przez podatników, 
                                                      
31 Nr PL.3120.5.22.2016 z 17.08.2016 r. oraz nr PL.3120.5.24.2017 z 23.06.2017 r. 
32 Nr PL.3120.5.20.2014 z 11.07.2014 r. 
33 Postępowania zakończone wydaniem decyzji: nr PL.3120.5.55.II.2013 z 12.02.2014 r., nr PL.3120.1.19.2014 z 3.04.2015 r. 
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uwzględniając fakt, że przedmiotowe identyfikatory widniały w systemie 
wymiarowym podatku od nieruchomości przy danych osobowych podatników. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 66-102, 376, 381) 

7. W trzech postępowaniach wystąpiły nieprawidłowości przy umarzaniu zaległości 
podatkowych, obciążających współwłaścicieli, solidarnie odpowiedzialnych 
za zobowiązania podatkowe. 

 W dwóch przypadkach organ podatkowy odmówił umorzenia części zaległości, 
proporcjonalnej do udziałów we własności tych ze współwłaścicieli, którzy: 

– nie wnioskowali o zastosowanie ulgi (w jednym przypadku)34, 

– bądź też złożyli wniosek, ale organ podatkowy nie mógł zbadać ich indywidualnej 
sytuacji (w drugim)35.  

Wysokość kwot umorzonych (według sentencji decyzji) oraz odpisanych (według 
kont podatkowych, na których – w obu przypadkach – prowadzono rozrachunki 
ze wszystkimi współwłaścicielami) dotyczyła wyłącznie części zaległości 
(odpowiednio 6/12 w pierwszej i 3/8 w drugiej z opisanych spraw). Oznacza to, że:  

– w tych częściach (odpowiednio: 6/12 i 3/8) organ podatkowy dokonał odpisu 
części zaległości, widniejącej na koncie podatkowym, bez ustalenia 
indywidualnej sytuacji pozostałych współwłaścicieli pod kątem istnienia ważnego 
interesu podatnika lub interesu publicznego36, 

– za zapłatę pozostałych kwot, pozostających na kontach (równowartość 
odpowiednio: 6/12 i 5/8 zaległości) odpowiadali w dalszym ciągu wszyscy 
współwłaściciele, czyli również ci, którzy wnioskowali o zastosowanie ulgi 
w formie umorzenia zaległości podatkowej. Wynika stąd, że organ podatkowy 
tylko częściowo uwzględnił podania tych wnioskodawców, gdyż prosili oni 
o umorzenie wszystkich zaległości – natomiast po otrzymaniu decyzji w dalszym 
ciągu odpowiadali solidarnie za pozostałe części zaległości. 

W trzecim przypadku, pomimo tego, że dany wniosek o zastosowanie ulgi złożyła 
jedna osoba, organ podatkowy zaadresował wydaną decyzję do obojga 
współwłaścicieli (współmałżonków). Na podstawie wniosku podatnika wydał 
decyzję37 w sprawie umorzenia części zaległości podatkowych w łącznej kwocie 
15 632 zł, wraz z odsetkami w kwocie 862 zł. Umorzenie objęło kwoty ujęte: 
na jednym koncie podatkowym, na którym ewidencjonowano rozrachunki 
z wnioskodawcą (jako jedynym podatnikiem zobowiązanym do zapłaty tego 
podatku), a także na dwóch kontach, na których ujmowano rozrachunki 
z wnioskodawcą oraz jego współmałżonkiem. Decyzję zaadresowano do obojga 
współmałżonków, podając w uzasadnieniu, że postępowanie toczyło się na ich 
wniosek (co było niezgodne ze stanem faktycznym). Zastępca Skarbnika Miasta 

                                                      
34 Na podstawie podania, złożonego 10.05.2017 r. organ podatkowy wydał 8.06.2017 r. decyzję nr PL.3120.5.29.2017. 
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości złożył tylko jeden ze współwłaścicieli (osób 
fizycznych) opodatkowanych gruntów i budynków. Organ podatkowy wydał decyzję, adresowaną tylko do wnioskodawcy, przy 
czym zdecydował o umorzeniu jedynie części zaległości (415 zł, wraz z odsetkami 59 zł), proporcjonalnie do udziału podatnika 
we współwłasności, tj. 6/12 (w uzasadnieniu decyzji jako przyczynę umorzenia tylko części zaległości powołał się na wysokość 
udziału podatnika we własności). 
35 Na podstawie podania, złożonego 26.01.2016 r. organ podatkowy wydał 20.07.2016 r. decyzję nr PL.3120.5.2.11.2016. 
Wniosek został złożony i podpisany przez wszystkich pięcioro współwłaścicieli opodatkowanych nieruchomości. Organ 
podatkowy, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, zdecydował o umorzeniu 3/8 kwoty zaległości podatkowych 
(1 267 zł, wraz z odsetkami 17 zł). Odmowę umorzenia pozostałej części zaległości (2 112 zł, wraz z odsetkami 154 zł) 
motywował brakiem możliwości zbadania indywidualnej sytuacji niektórych ze współwłaścicieli, których udział w prawie 
własności wynosił łącznie 5/8. Organ kierował pisma (wezwania do przedłożenia dokumentów potwierdzających sytuację 
podatników, postanowienia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie materiału dowodowego) 
do poszczególnych współwłaścicieli. Decyzja w sprawie umorzenia części zaległości podatkowych była natomiast adresowana 
do wszystkich współwłaścicieli (tym samym zawierała jedno rozstrzygnięcie i uzasadnienie), a organ podatkowy doręczył 
ją poszczególnym podatnikom. 
36 Przy czym w drugim z tych przypadków, w którym wniosek o umorzenie złożyli wszyscy współwłaściciele, organ próbował 
zbadać sytuację wszystkich tych podatników. 
37 Nr PL.3120.5.8.2017 z 19.04.2017 r. 



 

16 

wyjaśniła, że brakujący podpis drugiego ze współmałżonków miał być uzupełniony 
w trakcie prowadzonego postępowania. Organ podatkowy badał sytuację życiową 
i finansową obojga z nich. 

Zdaniem NIK, w przypadku złożenia wniosku/ów o umorzenie zaległości 
podatkowych wyłącznie przez jednego (lub niektórych) ze współwłaścicieli 
opodatkowanych nieruchomości, gruntów lub budowli, solidarnie odpowiedzialnych 
za zobowiązania podatkowe z tego tytułu, organ podatkowy powinien prowadzić 
odrębne postępowanie/a podatkowe dla każdego z tych wnioskodawców, badając 
w każdym przypadku indywidualną sytuację danego podatnika pod kątem istnienia 
ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. 

Organ podatkowy postąpił nieprawidłowo w przypadku, gdy rozstrzygnięcie 
w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej oparł na wielkości udziału 
we współwłasności przedmiotu opodatkowania, jaki przypadał na wnioskodawcę. 
Zgodnie z istotą solidarnej odpowiedzialności każdy z podatników jest 
odpowiedzialny solidarnie za zapłatę podatku w pełnej wysokości. Decyzje 
wymiarowe kierowane na podstawie art. 92 § 1 Ordynacji podatkowej do podatników 
odpowiedzialnych solidarnie powinny obejmować zobowiązania podatkowe należne 
od całego przedmiotu opodatkowania (nie zaś przypadające na podatnika 
w proporcji do jego udziału we współwłasności). W związku z tym, w przypadku gdy 
organ podatkowy uznał, że ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadnia 
umorzenie w całości zaległości podatkowej tego podatnika, to decyzja umorzeniowa 
powinna odnosić się do pełnej kwoty zaległości podatkowej, nie zaś do jej części 
przypadającej na udział podatnika we własności przedmiotu opodatkowania 
(wysokość posiadanego udziału nie powinna stanowić podstawy do częściowego 
uwzględnienia wniosku). 

Nieprawidłowe było postępowanie Urzędu, który na podstawie decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowej, wydanej w stosunku do niektórych ze współwłaścicieli, 
dokonał odpisu z konta podatkowego, na którym prowadzono rozrachunki z tytułu 
podatku obciążającego kilku współwłaścicieli, co oznacza, że według zapisów 
ewidencji podatkowej, żaden z nich nie był już zobowiązany do zapłaty zaległego 
podatku w tej części. Organ nie był też uprawniony do prowadzenia postępowań 
podatkowych względem osób, które nie złożyły wniosków o udzielenie ulgi. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 300-338, 375, 379-380, 415-452, tom II str. 209-297) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

W latach 2014-2017 (do dnia 30.09.2017 r.) w Urzędzie nie wystąpiły przypadki 
umarzania zaległości podatkowych, które stanowiłyby pomoc publiczną inną niż 
pomoc de minimis, nie udzielano również pomocy publicznej w rolnictwie38. 

W okresie tym wydano 80 decyzji o udzieleniu wsparcia w postaci pomocy 
de minimis poprzez umorzenie zaległości podatkowych. Łączna wysokość 
udzielonej pomocy wyniosła 1 037,5 tys. zł, co stanowiło równowartość 
240,3 tys. euro. 

Urząd wysłał, za pomocą aplikacji SHRIMP, do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 77 sprawozdań za okres 1.01.2014 r.-30.09.2017 r. 
o pomocy de minimis, udzielonej w wyniku postępowań podatkowych zakończonych 

                                                      
38 W powyższym okresie nie zachodziły przesłanki do wysyłania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa rocznych 
sprawozdań o nieudzieleniu pomocy, gdyż w każdym z tych lat Urząd udzielał pomocy publicznej w rolnictwie, niezwiązanej 
z umarzaniem zaległości podatkowych (pomoc związana była przede wszystkim ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). 

Ocena cząstkowa 
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umorzeniem wierzytelności. Spośród 77 sprawozdań, 64 (tj. 82,1%) zostało 
przesłanych w terminie siedmiu dni od dnia udzielenia pomocy, z zachowaniem 
terminu określonego § 6 ust. 2 rozporządzenia 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 publicznych39. 
Sprawozdania zawierały rzetelne dane o wysokości udzielonej pomocy (wyjątki 
od tej zasady opisano niżej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” wystąpienia 
pokontrolnego). 

Analiza dokumentacji 60 postępowań dotyczących umorzenia podmiotom 
gospodarczym zaległości podatkowych wykazała, że: 
− w 59 przypadkach (98,3% próby) łączna kwota pomocy de minimis udzielonej 

danemu podmiotowi w okresie trzech lat podatkowych40 nie przekroczyła pułapu 
200 tys. euro, a 100 tys. euro – w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze 
transportu drogowego, 

− w większości przypadków podatnicy złożyli, wraz z wnioskami, wszystkie 
dokumenty określone w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej41 (odstępstwa od tej 
reguły opisano niżej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” wystąpienia 
pokontrolnego), 

− w 59 przypadkach (98,3% próby) wydano zaświadczenia stwierdzające, 
że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, przy czym w przypadku 
28 postępowań (tj. 46,7% z badanych 60) data wydania zaświadczenia była 
tożsama z datą wydania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej. W każdym 
przypadku wydane zaświadczenia zawierały wszystkie elementy określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie42. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 52-55, 66-102, tom II str. 3-25) 

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

1. W dwóch przypadkach43 (na 60 zbadanych przez NIK) udzielono pomocy de minimis 
w postaci umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 244 061 zł, pomimo tego, 
iż podatnik (w obu postępowaniach ten sam) wraz z wnioskiem o umorzenie 
zaległości nie złożył wszystkich dokumentów, zaświadczeń lub oświadczeń, 
wymaganych art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej. Zgodnie z tym przepisem podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacji niezbędnych 
do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia 
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

                                                      
39 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. Dalej: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
40 W roku, w którym udzielono danej pomocy oraz w dwóch latach poprzednich. 
41 Dz. U. 2016 r. poz. 1808, ze zm. Dalej: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
42 Dz. U. z 2018 r. poz. 350. Dalej: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. 
43 Postępowania zakończone wydaniem decyzji nr: nr PL.3120.1.9.2014 z 2.07.2014 r., nr PL.3120.1.6.2017 z 28.06.2017 r. 
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kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis.   

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że organ podatkowy nie pozostawił wniosków podatnika 
bez rozpoznania (wobec niespełnienia wymogów formalnych podań), pomimo 
nieprzedłożenia przez podatnika wszystkich wymaganych zaświadczeń 
i oświadczeń, ponieważ sytuacja wnioskodawcy była organowi znana. Podatnik 
często wnioskuje o ulgi w zapłacie podatków, w związku z czym pozostawienie bez 
rozpoznania wniosków, do których istnieje materiał dowodowy (materiały finansowe) 
nie stałoby w interesie strony. Organ podatkowy stara się wychodzić naprzeciw 
podatnikom, nie kończyć postępowania pozostawiając wnioski bez rozpoznania, 
co nie zawsze jest zgodne z przepisami art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. 

(akta kontroli, tom I str. 339-356, 361, 367, 370-371, tom II str. 26-34) 

 Udzielenie pomocy w opisanych wyżej sytuacjach było niezgodne z art. 37 ust. 7 
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, który stanowi, 
że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, 
oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może 
być udzielona temu podmiotowi. W jednym z tych postępowań niewyegzekwowanie 
od podatnika odpowiednich dokumentów przyczyniło się (stanowiąc jeden 
z powodów) do wystąpienia kolejnej nieprawidłowości, skutkującej udzieleniem 
pomocy przekraczającej dopuszczalny próg 200 tys. euro (sprawa została 
przytoczona poniżej, przy opisie kolejnej nieprawidłowości). 

2. Podatnikowi udzielono pomocy de minimis, która spowodowała przekroczenie 
dopuszczalnego progu pomocy, wynoszącego 200 tys. euro. Wynikało to z szeregu 
nieprawidłowych działań organu podatkowego: 

– Urząd nie wprowadził do aplikacji SHRIMP zaświadczenia z 8.01.2013 r. 
o udzielonej podatnikowi, przez Miasto Kraśnik, pomocy de minimis w kwocie 
253 245 zł (i równowartości 61 945,35 euro), co spowodowało, że aplikacja ta nie 
prezentowała rzetelnych danych o wysokości łącznej pomocy publicznej, 
udzielonej temu beneficjentowi44; 

– na podstawie wniosku złożonego 11.06.2014 r. podatnikowi wydano 2.07.2014 r. 
decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 115 157 zł, wraz 
z odsetkami w wysokości 12 385 zł. Pomimo, że podatnik wskazał we wniosku, 
że prowadzi działalność gospodarczą, a we wcześniejszym okresie korzystał 
on wielokrotnie z pomocy Miasta w postaci umorzeń zaległości podatkowych, 
które stanowiły pomoc de minimis, organ podatkowy nie wyegzekwował od niego 
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiegał się o pomoc, oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 
stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. Podatnik nie przedstawił również informacji, 
o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, a których szczegółowy zakres 
został określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis45 (stosownie do § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, 
informacje powinny być przedstawione na formularzu, którego wzór określał 
załącznik do rozporządzenia). W zakresie pomocy, jaką otrzymał w okresie 
trzech lat podatkowych, wnioskodawca przedstawił jedynie trzy kserokopie 

                                                      
44 Nieprawidłowość dotyczyła wcześniejszego okresu, niż objęty kontrolą NIK, miała jednak wpływ na badane zagadnienia.  
45 Dz. U. nr 53 poz. 311, ze zm. Dalej: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
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zaświadczeń o pomocy de minimis46, nie przedłożył natomiast żadnych innych 
zaświadczeń lub oświadczeń dotyczących pomocy de minimis (mimo, 
że w okresie trzech lat korzystał z tej pomocy sto kilkadziesiąt razy). Organ 
podatkowy nie wezwał podatnika do uzupełnienia wniosku, a przed 
wydaniem decyzji o umorzeniu zaległości nie ustalił, czy udzielenie pomocy nie 
spowoduje przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy (200 tys. euro dla firm 
spoza sektora transportowego). W dniu 3.07.2014 r. wydał zaświadczenie 
o udzieleniu pomocy de minimis o wartości brutto 127 542 zł, co stanowiło 
równowartość 30 733,01 euro; 

– podatnik zwrócił się 19.08.2014 r. o zmianę ww. decyzji ostatecznej Burmistrza 
Miasta Kraśnik z 2.07.2014 r., gdyż – jego zdaniem – spowodowała ona 
przekroczenie limitu dopuszczalnej pomocy de minimis (podatnik wnioskował 
o zmniejszenie wysokości kwoty umorzenia o 55 000 zł). Do wniosku podatnik 
przedłożył podpisane przez siebie Zestawienie wg oświadczeń o udzielonej 
pomocy od 2.01.2012 r.47, według którego w okresie od 2.01.2012 r. 
do 30.06.2014 r. otrzymał pomoc o łącznej wartości 775 746,71 zł, co stanowiło 
równowartość 181 932,75 euro48. Organ podatkowy przychylił się do wniosku 
i wydał 6.10.2014 r. decyzję w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z 2.07.2014 r., 
zmniejszając wysokość umorzonych kwot (zmieniono również wydane 
zaświadczenie o udzielonej pomocy). Korekty dokonano bez weryfikacji 
przestawionego przez podatnika zestawienia – pod kątem zgodności 
z posiadanymi przez podatnika zaświadczeniami o pomocy de minimis i/lub 
danymi aplikacji SHRIMP. Podatnik podał, że wysokość dotychczasowej pomocy 
wynosiła 181 932,75 euro, natomiast na dzień kontroli NIK dane aplikacji 
SHRIMP wskazywały na kwotę 117 429,38 euro. Organ podatkowy nie ustalił, 
że rozbieżność taka występuje i nie wyjaśnił jej przyczyn. Różnice wartości 
mogły wynikać zarówno z błędów leżących po stronie organów udzielających 
pomocy (niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia do aplikacji danych 
o udzielonej pomocy, co – jak wykazała dopiero kontrola NIK – faktycznie miało 
miejsce), jak też pomyłki ze strony podatnika, jeśli popełnił on błąd w zestawieniu 
(liczącym sto kilkadziesiąt pozycji) i omyłkowo zawyżył wysokość pomocy. Organ 
podatkowy nie ustalił zatem w sposób bezsprzeczny, że dokonywana zmiana jest 
zgodna z wymogami art. 253a § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej49. Rzetelna 
weryfikacja informacji przedstawionych przez podatnika pozwoliłaby organowi 
podatkowemu zidentyfikować błąd, polegający na niewprowadzeniu do aplikacji 
SHRIMP zaświadczenia z 8.01.2013 r. o udzielonej pomocy. 

 W trakcie kontroli NIK pracownicy Urzędu wprowadzili do aplikacji SHRIMP 
brakujące zaświadczenie z 8.01.2013 r. o pomocy de minimis, udzielonej 
w wysokości 253 245 zł (równowartości 61 945,35 euro). Analiza danych – 
dostępnych na dzień kontroli – nie wykazała, aby wcześniejszy brak tego 
zaświadczenia spowodował przyznanie beneficjentowi pomocy przekraczającej limit 
200 tys. euro w trzyletnim horyzoncie czasowym (poza opisanym wyżej 
przypadkiem).  

                                                      
46 Z 22.03.2013 r., 1.10.2013 r., 7.11.2013 r. – wszystkie wydane przez Miasto Kraśnik, na łączną kwotę stanowiącą 
równowartość 11 111,78 euro. 
47 Zawierające dane o: wysokości brutto pomocy (w zł), równowartości w euro i o datach udzielenia pomocy. Zestawienie nie 
zawierało nazw organów udzielających pomocy 
48 Suma kwoty 181 932,75 euro oraz pomocy udzielonej 2.07.2014 r., tj. 30 733,01 euro, stanowiła 212 665,76 euro 
(przekraczała zatem próg 200 000 euro). 
49 Stosownie do art. 253a § 1 Ordynacji podatkowej, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej 
zgodą zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i 
przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony. Jednocześnie, zgodnie z art. 253a § 3 tej ustawy organ nie może 
wydać decyzji na niekorzyść strony. 



 

20 

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że niewprowadzenie do aplikacji zaświadczenia 
z 8.01.2013 r. było wynikiem przeoczenia. Podczas rozpatrywania pierwotnego 
wniosku podatnika z 11.06.2014 r. organ podatkowy nie wyegzekwował od niego 
kompletu zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, gdyż na dzień 
złożenia wniosku zweryfikowano wysokość dotychczas otrzymanej przez podatnika 
pomocy w aplikacji SHRIMP (nie udokumentowano jednak faktu i wyników 
przeprowadzonej weryfikacji). Sytuacja finansowa podatnika była znana organowi 
podatkowemu, ponieważ już we wcześniejszych latach korzystał on ulg w spłacie 
podatków. Sprawy nie pozostawiono bez rozpatrzenia, gdyż – jak miało wynikać 
z przytoczonego przez Skarbnik Miasta orzecznictwa50 – w przypadku niedołączenia 
do wniosku o udzielenie pomocy publicznej zaświadczeń lub informacji 
o charakterze negatywnym nie może mieć zastosowania art. 169 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Zdaniem NIK, wskazany wyrok dotyczył sytuacji, w której podatnik 
prowadzący działalność gospodarczą ubiegał się o udzielenie ulgi w spłacie 
podatków, niestanowiącej pomocy de minimis (tj. ulgi przewidzianej art. 67b § 1 
pkt 1 Ordynacji podatkowej)51, wobec czego odnosił się on do innego stanu 
faktycznego, niż w przedmiotowej sprawie. Podmioty, które uprzednio korzystały 
z pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej, winny przedkładać odpowiednie 
zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1, ust. 2 
i ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Zgodnie bowiem z art. 37 ust. 7 wskazanej ustawy, do czasu ich przekazania pomoc 
nie może być udzielona danemu beneficjentowi. 

 Zdaniem Skarbnik Miasta, oświadczenie podatnika o otrzymanej pomocy de minimis 
– złożone w formie zestawienia, wraz z wnioskiem o zmianę decyzji ostatecznej – 
było wiarygodne, w związku z czym organ podatkowy przychylił się do jego wniosku. 
Zarówno na etapie rozpatrywania pierwotnego podania, jak i wniosku o zmianę 
wydanej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, organ podatkowy 
ustalał, na podstawie danych aplikacji SHRIMP, wysokość pomocy, otrzymanej 
dotychczas przez podatnika. NIK zauważa jednak, że organ podatkowy, bez 
ustalenia i wyjaśnienia przyczyn rozbieżności pomiędzy danymi aplikacji, a treścią 
oświadczeń składanych przez podatnika (różnica w wysokości otrzymanej pomocy, 
przekraczająca ćwierć miliona złotych) nie miał podstaw do uznania, że to właśnie 
treść oświadczeń jest zgodna ze stanem faktycznym. Sam fakt, że nie próbowano 
wyjaśnić przyczyn tych rozbieżności wskazuje, że organ nie skonfrontował informacji 
z obu źródeł (oświadczenia podatnika i danych aplikacji). Działania takie podjęto 
dopiero w trakcie kontroli NIK, wysyłając Prezesowi UOKiK dodatkowe 
sprawozdanie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 354-357, 361-363, tom II str. 26-64) 

3. W 14 innych sprawach (z 60 badanych) podatnicy wraz z wnioskami o umorzenie 
zaległości podatkowych: 

– w dziewięciu przypadkach52 – przedłożyli informacje i oświadczenia, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, bez wykorzystania obowiązującego formularza – łączna wysokość 
pomocy publicznej udzielonej w tych sprawach wyniosła 94 462 zł, 

                                                      
50 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 168/14). 
51 Organ podatkowy nie może pozostawić bez rozpatrzenia podania podatnika o umorzenie zaległości podatkowych 
na podstawie art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy podatnik na wezwanie organu podatkowego nie przedstawił 
zaświadczenia lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, a organ podatkowy nie dysponuje danymi, że podatnik ten jest beneficjentem pomocy publicznej. 
52 Postępowania zakończone wydaniem decyzji: nr PL.3120.5.55.II.2013 z 12.02.2014 r., nr PL.3124.2.13.2014 
z 17.07.2014 r., nr PL.3120.1.11.2014 z 2.10.2014 r., nr PL.3120.1.11.2015 z 18.12.2015 r., nr PL.3120.1.7.2016 
z 28.11.2016 r., nr PL.3120.1.11.2016 z 29.12.2016 r., nr PL.3121.1.23.2016 z 5.01.2017 r., nr PL.3120.5.19.2017 
z 12.05.2017 r., nr PL.3120.5.32.2017 z 22.06.2017 r. 
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– w pięciu przypadkach53 – złożyli ww. informacje na formularzach, które jednak 
nie zostały przez nich podpisane (pola przeznaczone na podpisy pozostały 
niewypełnione) – łączna wysokość pomocy udzielonej w tych sprawach wyniosła 
13 331 zł. 

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia, wraz 
z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, informacji niezbędnych do udzielenia 
pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy 
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 
Szczegółowy zakres wymaganych danych i wzór formularza, jaki miał być 
wykorzystywany dla zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych 
informacji, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. (§ 2 ust. 2 rozporządzenia wymagał, aby informacje były przekazywane 
na formularzu, którego wzór określał załącznik do rozporządzenia). Organ 
podatkowy nie wzywał podatników do uzupełnienia lub skorygowania przedłożonych 
dokumentów. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przypadki przyjęcia niepodpisanych formularzy 
informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wynikały 
z niedopatrzenia (braków nie zauważono przed wydaniem decyzji o udzieleniu ulgi).  
W odniesieniu do przypadków złożenia przez podatników informacji, bez 
wykorzystania obowiązującego wzoru formularza, Skarbnik Miasta zauważyła, 
że podatnicy przedłożyli zaświadczenia lub oświadczenia o dotychczas otrzymanej 
pomocy de minimis. Nieprzedłożenie przez podatnika informacji według ustalonego 
odgórnie wzoru nie może – jej zdaniem – powodować, że organ podatkowy nie 
rozpatrzy wniosku, wbrew ważnemu interesowi podatnika. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 66-102, 357-358, 364, 383-384, 390-391) 

4. Spośród 77 sprawozdań za okres 1.01.2014 r.-30.09.2017 r. o pomocy de minimis, 
udzielonej w wyniku postępowań podatkowych zakończonych umorzeniem 
wierzytelności, 13 (tj. 16,9%) zostało przesłanych Prezesowi UOKiK po upływie 
terminu, określonego § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 
2008 r., tj. z opóźnieniem od jednego do siedmiu dni. 

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przyczyną opóźnień był duży zakres obowiązków 
i obciążenie pracowników odpowiedzialnych za wysyłanie sprawozdań, gdyż 
zajmują się oni również bieżącą obsługą interesantów, co prowadzi do oczywistych 
omyłek czy błędów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 387-388, 392, tom II str. 5-16, 21-25) 

5. W przypadku ośmiu postępowań (tj. 10,0% z wszystkich 80 postępowań 
zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu zaległości, z którymi wiązało się 
udzielenie pomocy de minimis) wystąpiły nieprawidłowości w zakresie wystawiania 
zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis lub wypełniania obowiązków 
związanych z przesyłaniem odpowiednich sprawozdań Prezesowi UOKiK: 

– w trzech przypadkach udzielenia pomocy de minimis, w łącznej wysokości 
12 704 zł, faktu tego nie zaraportowano Prezesowi UOKiK, a w dwóch z nich 
(na kwotę 10 891 zł) – nie wystawiono także zaświadczeń o udzieleniu pomocy 
de minimis. 

                                                      
53 Postępowania zakończone wydaniem decyzji: nr PL.3124.2.12.2014 z 12.06.2014 r., nr PL.3120.1.19.2014 z 3.04.2015 r., 
nr PL.3120.5.24.2015 z 30.06.2015 r., nr PL.3120.5.36.2015 z 30.09.2015 r., nr PL.3120.5.26.2016 z 16.10.2016 r. 
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Organ podatkowy wydał: decyzję54 z 19.07.2016 r. w sprawie umorzenia 
zaległości podatkowych w wysokości 1 530 zł, wraz z odsetkami w kwocie 85 zł, 
a także decyzję55 z 20.07.2016 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych 
w wysokości 8 514 zł, wraz z odsetkami w kwocie 762 zł. Wnioskodawcy byli 
przedsiębiorcami, złożyli w postępowaniach podatkowych informacje 
o prowadzonej działalności gospodarczej na formularzach przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis, w ostatnich trzech latach (przed złożeniem 
wniosku) korzystali również z pomocy de minimis. Organ podatkowy 
w uzasadnieniu decyzji powołał się m.in. na przepisy art. 61b § 1 pkt 2 Ordynacji 
podatkowej (odnoszące się do udzielania ulg, stanowiących pomoc de minimis), 
lecz nie wydał zaświadczeń o udzielonej pomocy, wbrew art. 5 ust. 3 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

W obu powyższych przypadkach, a także w trzecim – w którym na podstawie 
decyzji56 z 9.10.2014 r. o umorzeniu odsetek od zaległości podatkowych 
w kwocie 1 813 zł wydano 10.10.2014 r. odpowiednie zaświadczenie 
o udzielonej pomocy – Urząd nie przesłał Prezesowi UOKiK, do dnia kontroli 
NIK, sprawozdań o udzielonej pomocy. Zgodnie z przepisami § 6 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. sprawozdania takie 
powinny być przesłane w terminie siedmiu dni od dnia udzielenia pomocy; 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 69-106) 

– w jednym przypadku, po wydaniu decyzji57 w sprawie umorzenia zaległości 
podatkowych w kwocie 89 888 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 26 631 zł 
oraz rozłożenia na raty zaległości w kwocie 333 131 zł wraz z odsetkami 
45 711 zł, wydano podatnikowi (spółdzielni) zaświadczenie o udzielonej pomocy 
de minimis, w którym wskazano nieprawidłowy nr NIP, właściwy dla innego 
podmiotu (spółki cywilnej). W konsekwencji nieprawidłowe dane zostały 
wprowadzone do aplikacji SHRIMP i spowodowały, że Prezes UOKiK posiadał 
nierzetelne dane o pomocy udzielonej obu tym podatnikom. Skutki powyższej 
ulgi (144 889,87 zł, z przeliczeniem na równowartość w euro 34 239,15)58 nie 
zostały „przypisane” do prawidłowego beneficjenta – system59 raportował 
zaniżoną łączną wartość pomocy udzielonej spółdzielni, a także zawyżoną 
wartość pomocy przyznanej spółce60. 

 Z uwagi na trzyletni horyzont czasowy, brany pod uwagę przy rozpatrywaniu 
dopuszczalnej intensywności pomocy de minimis (progi 200 lub 100 tys. euro) 
nieprawidłowość mogła potencjalnie nieść konsekwencje w postaci niezasadnej 
odmowy udzielenia wsparcia spółce61 lub też udzielenia pomocy spółdzielni, 
pomimo przekroczenia przez nią progu wsparcia62. Do dnia kontroli NIK nie 
doszło do przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy przez organy 
udzielające wsparcia. Jeszcze w trakcie kontroli Urząd wprowadził do aplikacji 
SHRIMP prawidłowe dane, korygując błędne informacje; 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 339-344, 367-368, 371, tom II str. 65-68) 

                                                      
54 Nr PL.3120.5.19.2016. 
55 Nr PL.3120.5.20.2016. 
56 Nr PL.3124.2.24.2014. 
57 Nr PL.3120.1.6.2017 r. z 28.06.2017 r. 
58 Kwoty obejmują zarówno skutki ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych, jak i rozłożenia zaległości na raty. 
59 Dane aplikacji SHRIMP, a także dane Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), dostępnego 
na stronach UOKiK. 
60 Dodatkowo, wprowadzenie błędnych danych spowodowało „nadpisanie” nazwy tego podatnika w systemie (odtąd była ona 
błędna – zamiast nazwy spółki widniała nazwa spółdzielni). 
61 Organ rozpatrujący wniosek o udzielenie pomocy mógłby błędnie uznać, że pomoc spowoduje przekroczenie progu. 
62 Organ rozpatrujący wniosek o udzielenie pomocy mógłby błędnie uznać, że nie spowoduje ona przekroczenia progu, 
podczas gdy faktycznie doprowadziłaby ona do takiego przekroczenia.  
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– w jednym przypadku do aplikacji SHRIMP wprowadzono nieprawidłowe dane 
o wysokości udzielonej ulgi, zawyżając ją o 6 319,33 zł.  

Na podstawie złożonego przez podatnika wniosku organ podatkowy wydał 
13.02.2014 r. decyzję63 w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej 
wysokości 21 052,50 zł oraz odsetek w kwocie 5 332,00 zł. Kwotę udzielonej ulgi 
(łącznie 26 384,50 zł) przeliczono na równowartość w euro, co stanowiło 
6 319,33 €. Wielkości te zostały również wskazane w wydanym podatnikowi 
zaświadczeniu o udzielonej pomocy de minimis. Do aplikacji SHRIMP 
wprowadzono natomiast kwotę udzielonej pomocy w wysokości 32 703,83 zł 
(zawyżonej o 6 319,33 zł), z jej przeliczeniem na 7 832,88 €. 

W trakcie kontroli NIK do aplikacji wprowadzono prawidłowe, skorygowane dane; 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 107-111) 

– w jednym przypadku organ podatkowy nie skorygował wydanego wcześniej 
zaświadczenia o pomocy de minimis i nie poinformował Prezesa UOKiK 
o dokonanej zmianie udzielonej ulgi, w wyniku której jej wysokość uległa 
zwiększeniu o 1 258 zł. 

Organ podatkowy po wydaniu 30.07.2014 r. decyzji64 w sprawie umorzenia 
zaległości w wysokości 3 666 zł wraz z odsetkami za zwłokę 330 zł wystawił 
zaświadczenie o pomocy de minimis i wysłał 31.07.2014 r. sprawozdanie 
Prezesowi UOKiK. W dniu 21.08.2014 r. wydał natomiast, na podstawie art. 215 
§ 1 Ordynacji podatkowej, postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki 
w decyzji, ze wskazaniem prawidłowej kwoty zastosowanej ulgi, tj. 5 254 zł 
(o 1 258 zł wyższej, od dotychczasowej). Organ podatkowy nie wydał nowego 
zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis i nie stwierdził utraty ważności 
poprzedniego, wbrew przepisom art. 5 ust. 3a ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W konsekwencji nie przesłał 
również odpowiedniej informacji Prezesowi UOKiK. 

W trakcie kontroli NIK Urząd skorygował dane, przesyłając Prezesowi UOKiK 
prawidłowe informacje; 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 112-118) 

– w dwóch przypadkach65 wydane zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 
w łącznej wysokości 10 017 zł, zawierały błędną informację, że pomoc nie 
dotyczy sektora transportu drogowego (dla którego obowiązuje niższy próg 
dopuszczalnej pomocy, wynoszący 100 tys. euro). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 68-69, 102) 

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przyczyną powyższych nieprawidłowości były błędy 
rachunkowe lub przeoczenia, związane z obciążeniem pracowników dużą liczbą 
zadań do realizacji, co nie pozwalało im na terminowe i rzetelne wykonywanie pracy. 
Przypadki błędnego wskazania w zaświadczeniach, że udzielona pomoc nie była 
przeznaczona na działalność w sektorze transportu drogowego, wynikały 
z oczywistych omyłek. Większość zaświadczeń wystawiana jest z zaznaczeniem 
pozycji „nie” i podczas wystawiania zaświadczenia na wzorze nie została zmieniona 
ta pozycja. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 357, 363, 386-387, 392) 

6. Organ podatkowy nie przestrzegał obowiązku wydawania zaświadczeń o udzielonej 
pomocy de minimis w dniu udzielenia tej pomocy. Dotyczyło to 31 z 60 (tj. 51,7%) 

                                                      
63 Nr PL.3120.1.23.2013. 
64 Nr PL.3120.5.31.2014. 
65 Postępowania zakończone wydaniem decyzji: nr PL.3124.2.12.2014 z 12.06.2014 r., nr PL.3124.2.29.2014 z 13.11.2014 r.  
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badanych przez NIK postępowań (przede wszystkim – postępowań prowadzonych 
w latach 2014 i 2015, dla których wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 86,7% 
i 66,7%). Zaświadczenia wydano nieterminowo66, z naruszeniem przepisów § 4 
rozporządzenia w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 66-102) 

 Skarbnik Miasta wyjaśniła, że w niektórych przypadkach odpowiednie 
zaświadczenia nie zostały wydane w dniu udzielenia pomocy, lecz z reguły 
z kilkudniowym opóźnieniem, z uwagi na duży zakres obowiązków i obciążenie 
pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań.   

(dowód: akta kontroli, tom I str. 386, 392) 

Dokumentacja postępowań, prowadzonych przez organ podatkowy w latach 
2014-2017 (do 30.09.) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, z którymi 
wiązało się udzielenie pomocy de minimis, nie potwierdza, że organ korzystał 
z możliwości zweryfikowania, przy pomocy aplikacji SHRIMP, czy wnioskodawca 
korzystał już wcześniej67 z pomocy publicznej, a jeśli tak – to jaka była wysokość 
otrzymanej pomocy. Czynności takie pozwoliłyby na sprawdzenie, czy informacje, 
oświadczenia i dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę były rzetelne, 
a także czy pomoc udzielona przez organ podatkowy nie powodowała przekroczenia 
progów dopuszczalnej intensywności pomocy de minimis. 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że organ podatkowy wykorzystywał aplikację SHRIMP 
do weryfikowania wysokości pomocy otrzymanej przed dniem ubiegania się 
o pomoc przez podatników, jednak wyników tej weryfikacji nie dokumentowano, 
np. przez sporządzenie wydruków z programu; obecnie wydruki takie 
są dokonywane. 

NIK zauważa, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. 
przewidują możliwość dokonywania korekt sprawozdań, w tym: w zakresie 
wysokości udzielonej pomocy. Oznacza to, że dane systemu SHRIMP, 
wygenerowane przy udzielaniu przez organ podatkowy pomocy w formie umorzenia 
zaległości podatkowej, mogą wskazywać na inną łączną wysokość dotychczasowej 
pomocy (w roku ubiegania się przez beneficjenta o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych), niżby to wynikało z wydruku sporządzonego dla 
tego samego okresu, lecz po pewnym czasie. Różnice mogą bowiem wynikać m.in. 
z korekt lub anulowania wcześniej wydanych zaświadczeń o pomocy de minimis, 
wydanych dla beneficjenta przez różne podmioty. Ponadto, organy udzielające 
beneficjentom pomocy powinny przesłać Prezesowi UOKiK odpowiednie 
sprawozdania w terminie siedmiu dni od jej udzielenia, w związku z tym aplikacja 
SHRIMP prezentuje te dane z pewnym opóźnieniem. 

Brak udokumentowania przeprowadzonej przez organ podatkowy weryfikacji może 
w takich sytuacjach rodzić problemy natury dowodowej, w przypadku konieczności 
dokonania późniejszej oceny, czy działania organu, zakończone wydaniem decyzji 
o umorzeniu zaległości podatkowych, bądź też o odmowie udzielenia tej ulgi 
(z uwagi na przekroczenie progu dopuszczalnej pomocy de minimis) były właściwe. 
Ponadto, przepisy art. 126 Ordynacji podatkowej przewidują załatwianie spraw 
podatkowych z zachowaniem formy pisemnej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie kontrolowaną działalność w zbadanym 
zakresie. 

                                                      
66 W jednym postępowaniu, zakończonym wydaniem 20.02.2014 r. decyzji nr PL.3120.5.5.2014, zaświadczenie wydano 
z opóźnieniem 14-dniowym, natomiast w pozostałych 30 przypadkach opóźnienia wynosiły od jednego do ośmiu dni (średnio – 
cztery dni). 
67 W roku ubiegania się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

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

Zgodnie z regulacjami art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na Burmistrzu 
Miasta Kraśnik ciążył obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji 
wymienionych w tym przepisie, w tym: wykazu 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 umorzenia (stosownie do art. 37 ust. 1 u.f.p.) 
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 
(stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g u.f.p.). Informacje te miały być publikowane 
w terminie określonym w art. 38 tej ustawy, tj. do dnia 31 maja następnego roku. 

Oględziny miejsc, w jakich Urząd publikował Urząd ogłoszenia i obwieszczenia, 
przeprowadzone 2 stycznia 2018 r. przez kontrolera NIK przy udziale pracowników 
kontrolowanej jednostki wykazały, że w związku z obowiązkiem publikowania 
powyższych wykazów za lata 2013-2016 w Urzędzie Miasta Kraśnik: 
– nie zamieszczano ww. wykazów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej68, 

– na stronach internetowych Urzędu (innych, niż w BIP)69 zamieszczano 
cokwartalne wykazy podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty, bez względu na kwotę; wykazy były dostępne na dzień 
kontroli NIK, 

– na tablicach ogłoszeń w Urzędzie zamieszczano, na okres jednego miesiąca, 
cokwartalne wykazy, zawierające: zestawienia podatników, którym udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
jednostkowo 500 zł, a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono 
pomocy publicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 119-157, 166-184) 

Urząd przyjął zatem rozwiązanie, niewynikające z przepisów u.f.p., które zakładało 
publikowanie ww. wykazów z wyższą częstotliwością i za krótszy okres (jednego 
kwartału, a nie – jednego roku), niż to wynikało z przepisów art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
i lit. g oraz art. 38 u.f.p. Dotyczyło to zarówno ogłoszeń zamieszczanych na tablicy 
ogłoszeń, jak i na stronach internetowych. 

Burmistrz Miasta Kraśnik wyjaśnił, że przepisy u.f.p. nie określały miejsca 
na publikację wykazów, stąd też nie zamieszczano ich w BIP. Podawanie 
do wiadomości cokwartalnych wykazów wynikało natomiast z przyjętych w Urzędzie 
zasad, które zostały określone zarządzeniem wewnętrznym Burmistrza Miasta 
Kraśnik nr 178/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia procedury 
opracowania broszury „Przejrzyste Miasta Kraśnik”70. 

Zgodnie z § 1 tego zarządzenia celem opracowania broszury miało być zwiększenie 
dostępności mieszkańców do wybranych informacji publicznych. Na zakres 
publikowanych informacji miały składać się m.in. „wykazy podatników, którym 
umorzono podatek z podaniem rodzaju podatku” (§ 2 zarządzenia). Przewidziano 

                                                      
68 Dalej: BIP. 
69 Wykazy za okres od I kwartału 2016 r. do I kwartału 2017 r. (włącznie) były dostępne na podstronach strony www.krasnik.eu. 
Wykazy dla lat 2013-2015 (wszystkie kwartały, z wyłączeniem I kwartału 2015 r.) dostępne były na podstronach archiwalnej 
strony old.krasnik.eu.  
70 Dalej: zarządzenie wewnętrzne nr 178/2011. 
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również (w § 3 zarządzenia) opracowywanie broszury z częstotliwością raz 
na kwartał i jej rozpowszechnianie poprzez stronę www.krasnik.pl. Zarządzenie nie 
zawierało przy tym regulacji precyzujących, czy publikowane wykazy mają 
obejmować wszystkie przypadki umorzeń zaległości podatkowych, czy też tylko te, 
których wysokość, w odniesieniu do danego podatnika, w trakcie roku przekroczy 
500 zł. Sporządzaniem wykazów zajmował się pracownik odpowiedzialny 
za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg podatkowych, sprawdzaniem 
wykazów od strony merytorycznej – Skarbnik Miasta. Decyzję o publikacji wykazów 
podjął Burmistrz Miasta, wydając powyższe zarządzenie wewnętrzne.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 158-166) 

Wśród podatników, którym w latach 2014-2017 (do 30.09.) umorzono zaległości 
podatkowe, w przypadku 111 decyzji wysokość przyznanej ulgi (łącznie 
z odsetkami) przekraczała jednostkowo 500 zł. Ponadto, w przypadku dwóch 
podatników, którym wydano po dwie decyzje o umorzeniu zaległości71, wysokość ulg 
udzielonych danemu podatnikowi w roku kalendarzowym przekraczała łącznie 
500 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 37 ust. 1 u.f.p., na Burmistrzu Miasta Kraśnik 
ciążył obowiązek opublikowania informacji o wydaniu 114 decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowych72. 

Badanie NIK wykazało, że informacje o 103 wydanych decyzjach (tj. 90,4% z 114) 
zostały zamieszczone w wykazach podatników, którym w latach 2014-2017 
(do 30.09.) umorzono zaległości podatkowe, jakie upubliczniono na tablicach 
ogłoszeń Urzędu. W 102 przypadkach (89,5%) informacje o podatnikach, wysokości 
umorzonych kwot i przyczynach umorzenia były zgodne z treścią wydanych decyzji. 

W kontrolowanym okresie lat 2014-2017 (do 30.09.) wydano 80 decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowych, gdzie udzielone wsparcie stanowiło pomocy de minimis. 
W publikowanych przez Urząd cokwartalnych wykazach osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
udzielono pomocy publicznej brak było informacji odnoszących się do siedmiu 
podatników, którym na podstawie dziewięciu decyzji (tj. 11,3% z 80) umorzono 
zaległości podatkowe, udzielając pomocy publicznej. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 33-42, 52-55, tom II str. 121-157, 166-184) 

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

1. Publikowanie, na stronach internetowych Urzędu, wykazów podatników, którym 
umorzono zaległości podatkowe, zawierających dane podatników, którym 
umorzono kwoty nieprzekraczające łącznie 500 zł. Dane te nie powinny być 
rozpowszechniane, jako objęte tajemnicą skarbową na podstawie art. 293 § 1 
Ordynacji podatkowej. 

 Burmistrz Miasta Kraśnik wyjaśnił, że w zarządzeniu wewnętrznym nr 178/2011, 
zgodnie z którym wykaz ten był sporządzany, nie wskazano kwoty umorzeń, 
powyżej której informacje miały podlegać publikacji. Urząd realizował przy tym 
zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi, wyrażoną w art. 34 
ust. 1 pkt 8 u.f.p., udostępniając w ten sposób wykaz podmiotów spoza sektora 
finansów publicznych, którym została umorzona należność wobec jednostki 
sektora finansów publicznych.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 121-157, 160-161, 163) 

                                                      
71 Z czego tylko jedna decyzja z tych czterech dotyczyła kwoty powyżej 500 zł. 
72 111 decyzji, w przypadku których jednostkowa wysokość umorzenia przekraczała 500 zł, a także trzech decyzji, które 
dotyczyły umorzenia kwot poniżej 500 zł, jednak były adresowane do podatników, którym w danym roku umorzono ponad 
500 zł. 
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Zdaniem NIK, opublikowanie danych podatników, którym udzielono ulg 
w zapłacie podatków w wysokościach nieprzekraczających w danym roku 500 zł 
stanowiło naruszenie tajemnicy skarbowej, o której mowa art. 293 § 1 Ordynacji 
podatkowej, jako że przepisy art. 37 ust. 2 u.f.p. stanowią, że jedynie podanie 
do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f (a więc – 
obejmującego ulgi w kwocie przekraczającej łącznie 500 zł), nie narusza 
przepisów o tajemnicy skarbowej. Podstawą upublicznienia tych danych nie 
mogła być przy tym generalna zasada jawności gospodarowania środkami 
publicznymi, przejawiająca się w szczególności w czynnościach przewidzianych 
art. 34 ust. 1 pkt 8 u.f.p. 

2. Zamieszczanie na tablicach ogłoszeń Urzędu niekompletnych wykazów 
podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 
na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wskutek: 

– nieujęcia w nich przypadków, w których danemu podatnikowi umorzono 
w roku kalendarzowym łącznie powyżej 500 zł, przy czym poszczególne 
decyzje dotyczyły przyznania ulg w kwotach nieprzekraczających tego progu. 
W kontrolowanym okresie 2014 r.-2017 r. (do 30.09.) sytuacja taka wystąpiła 
w odniesieniu do dwóch podatników, którym wydano po dwie decyzje 
o umorzeniu zaległości podatkowych. W wykazie na tablicy ogłoszeń 
zamieszczono informację jedynie o jednej z tych decyzji, która przekraczała 
500 zł, brak było natomiast informacji o trzech kolejnych decyzjach73 
(informacje o wszystkich tych umorzeniach zamieszczono na stronach 
internetowych Urzędu), 

– nieumieszczenia informacji o umorzeniu siedmiu podatnikom, na podstawie 
ośmiu decyzji, zaległości podatkowych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 
29 125 zł74 (w wykazach, zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu, 
opublikowano informacje dotyczące jednej z tych ośmiu decyzji)75, 

– wskazania nieprawidłowej wysokości ulgi (zaniżonej o 3 000 zł), udzielonej 
jednemu z podatników76 (błędna informacja została powielona na stronach 
internetowych Urzędu). 

Łącznie, w odniesieniu do obowiązku opublikowania informacji o wydaniu 
114 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, w wykazach zamieszczonych 
na tablicach ogłoszeń Urzędu brak było informacji o 11 decyzjach (9,6%), 
a w jednym przypadku (0,9%) zamieszczona informacja była nierzetelna. 
W wykazach opublikowanych na stronach internetowych Urzędu dotyczyło 
to odpowiednio: ośmiu (7,0%) i jednej (0,9%) decyzji. 

 Burmistrz Miasta Kraśnik i Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśnili, że niewykazanie 
niektórych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wynikało z przeoczenia 
(w przypadku trzech decyzji – niezsumowania wysokości ulg, udzielonych 
podatnikowi w danym roku), natomiast wykazanie niewłaściwej kwoty ulgi 
(w jednym przypadku) wynikało z błędu rachunkowego.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 121-157, 166-208) 

                                                      
73 Jednemu podatnikowi decyzją nr PL.3120.5.57.2013 z 7.01.2014 r. umorzono 379 zł, a decyzją nr PL.3120.5.47.2014 
z 30.12.2014 r. – 736 zł. Drugiemu podatnikowi decyzją nr PL.3121.1.12.2016 z 17.10.2014 r. umorzono 442,74 zł, a decyzją 
nr PL.3121.1.20.2016 z 19.12.2016 r. – 441,78 zł. W wykazach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń znalazła się jedynie 
informacja o umorzeniu kwoty 736 zł. 
74 Dotyczyło to skutków: decyzji nr PL.3121.1.35.2014 z 15.01.2015 r. (ulga w wysokości 627 zł), decyzji nr PL.3120.1.19.2014 
z 3.04.2015 r. (ulga 4 035 zł), decyzji nr PL.3120.5.25.2015 z 16.07.2015 r. (ulga 732 zł), decyzji nr PL.3120.5.47.2015 
z 28.12.2015 r. (ulga 1 371 zł), decyzji nr PL.3120.1.13.2015 z 23.03.2016 r. (ulga 1 912 zł), decyzji nr PL.3120.5.2.11.2016 
z 20.07.2016 r. (ulga 1 284 zł), decyzji nr PL.3124.2.7.2016 z 15.02.2015 r. (ulga 2 667 zł), decyzji nr PL.3120.5.8.2017 
z 19.04.2017 r. (ulga 16 497 zł). 
75 Zamieszczono informacje dotyczące decyzji nr PL.3120.5.47.2015 z 28.12.2015 r. (ulga 1 371 zł). 
76 Dotyczyło to decyzji nr PL.3120.5.23.2016 z 21.08.2016 r., na podstawie której udzielono ulgi w wysokości 11 467 zł, zaś 
w wykazie podano kwotę 8 467 zł. 
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3. Opublikowanie niekompletnych wykazów osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
udzielono pomocy publicznej. Wykazy nie zawierały informacji o udzieleniu 
pomocy siedmiu podatnikom, którym udzielono pomocy de minimis na podstawie 
dziewięciu (tj. 11,3% z wszystkich 80) decyzji o umorzeniu zaległości 
podatkowych. 

 Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że przyczyną niezamieszczenia 
powyższych informacji w dwóch przypadkach był fakt, iż kwota udzielonej ulgi nie 
przekraczała 500 zł i podatnicy nie byli wykazywani w ogólnej informacji 
o umorzeniach zaległości (w związku z czym doszło do ich pominięcia), 
natomiast w pozostałych przypadkach nieprawidłowość była skutkiem 
niedopatrzenia. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 186-188) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli77, wnosi o: 

1. Wydawanie decyzji o udzieleniu ulg w zapłacie podatków na podstawie 
kompletnego materiału dowodowego, wskazującego na występowanie 
przesłanek do zastosowania tej ulgi. 

2. Wzywanie podatników, wnoszących podania niespełniające wymogów 
określonych przepisami prawa do usunięcia braków w terminie siedmiu dni, 
z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpatrzenia, stosownie do art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. 

3. Rzetelne sporządzanie protokołów, dokumentujących czynności przeprowadzone 
przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. 

4. Terminowe załatwianie spraw podatkowych, zgodnie z art. 139 Ordynacji 
podatkowej, a także zawiadamianie stron o każdym przypadku niezałatwienia 
sprawy we właściwym terminie, stosownie do art. 140 tej ustawy. 

5. Zamieszczanie dat wpływu na dokumentach przedkładanych przez podatników 
w trakcie postępowania podatkowego. 

6. Wyznaczanie stronie, przed wydaniem decyzji nieuwzględniającej w całości jej 
wniosku, siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego. 

7. Dokonywanie odpisów księgowych na kontach podatkowych, na których 
ujmowane są rozrachunki z podatnikami solidarnie odpowiedzialnymi 
za zobowiązania podatkowe, w przypadku wygaśnięcia zobowiązania 
podatkowego w odniesieniu do każdego z tych podatników. 

8. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji tym ze współwłaścicieli 
nieruchomości, odpowiadającym za zobowiązania podatkowe, którzy złożyli 
wniosek o udzielenie ulgi. 

9. Egzekwowanie od podatników informacji, dokumentów i oświadczeń, 
wymaganych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy de minimis. 

                                                      
77 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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10. Weryfikowanie, w oparciu o dostępne źródła danych i w sposób 
udokumentowany, wysokości pomocy de minimis udzielonej danemu 
beneficjentowi, w celu ustalenia, czy przyznanie mu ulgi w zapłacie podatku nie 
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy. 

11. Wydawanie beneficjentom rzetelnych zaświadczeń o udzielonej pomocy 
de minimis, w dniu jej udzielenia. 

12. Terminowe przekazywanie Prezesowi UOKiK rzetelnych sprawozdań i informacji 
o pomocy publicznej i pomocy de minimis. 

13. Wystawienie brakujących zaświadczeń o pomocy de minimis i skorygowanie 
zaświadczeń zawierających błędne informacje, doręczenie ich beneficjentom, 
a także przesłanie Prezesowi UOKiK odpowiednich sprawozdań o udzielonej 
pomocy. 

14. Sporządzanie wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy 
o finansach publicznych, zawierających wyłącznie informacje przewidziane tymi 
przepisami. 

15. Usunięcie ze stron internetowych Urzędu niepodlegających rozpowszechnieniu 
informacji o podatnikach, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg 
nieprzekraczających łącznie 500 zł w roku kalendarzowym. 

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 6 lipca 2018 r. 

  

 

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 
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