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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Janusz Dobek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/145/2017 z dnia 08.12.2017 r.  

2. Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/142/2017 z dnia 05.12.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn (dalej: „Urząd”)  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dariusz Zwoliński Wójt Nadarzyna od dnia 7 marca 2018 r. (dalej „Wójt” lub „organ 
podatkowy”)1  

(dowód: akta kontroli str. 5-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 sposób prowadzenia w Urzędzie,  
w latach 2014-2017 (III kwartały), postępowań podatkowych w sprawie umorzeń 
zaległości podatkowych.  

W Urzędzie w istotnym stopniu nie przestrzegano wymogów określonych w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3. Nieprawidłowości stwierdzono 
bowiem w większości badanych postępowań podatkowych4, a polegały one m.in. na:    

− niewywiązaniu się organu podatkowego w 44 postępowaniach (50% badanych 
decyzji umarzających zaległości podatkowe) z obowiązków określonych  
w art. 122 i art. 187 § 1 ww. ustawy, tj. dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego (m.in. okoliczności wskazanych przez podatników we wnioskach  
o umorzenie zaległości) poprzez zebranie materiałów dowodowych, 
pozwalających m.in. na zweryfikowanie sytuacji finansowej wnioskodawcy  
w zakresie możliwości zapłaty zaległości podatkowej,  

− nienależytym wywiązywaniu się w 9 przypadkach (8% badanych decyzji ogółem) 
z obowiązku sporządzenia uzasadnienia faktycznego decyzji, gdyż treść 
uzasadnienia decyzji nie spełniała wymogów określonych w art. 210 § 4 
Ordynacji podatkowej, 

− umorzeniu  zaległości podatkowych 35 wnioskodawcom (39,7% badanych 
decyzji przyznających ulgi), pomimo że dowody zgromadzone w toku 
postępowań podatkowych nie wykazały, aby zaistniały ustawowe przesłanki 
„ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, umożliwiające 
umorzenie zaległości, o których mowa w art. 67a § 1 ww. ustawy.  

 

                                                      
1 W badanym okresie funkcję Wójta pełnił Janusz Grzyb, a od 12 stycznia 2018 r. Dariusz Tadeusz Nowak.    
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.   
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. 
4 Badaniem w tym zakresie objęto 88 decyzji (47,87%)  spośród 184 przyznających ulgę i 24 (100%) decyzje odmawiające jej 
przyznania.  
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Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis, gdyż:  

− tego rodzaju pomoc5 przyznano pomimo niewyegzekwowania od 38 
wnioskodawców części wymaganych przepisami dokumentów6, 

− nieterminowo wydano 7 (12,7%) zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,  
co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
20 marca 2007 r.7 w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

Kontrola wykazała również, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Nadarzyn opublikowano nierzetelnie sporządzone wykazy dotyczące osób 
fizycznych, którym w latach 2014-2016 udzielono ulg, o których mowa w art. 37  
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych8. Podane w nich dane nie były 
zgodne z danymi podanymi w decyzjach przyznających ulgę w podatku. 
Powyższe nieprawidłowości oraz nieprzeprowadzenie w badanym okresie kontroli 
wewnętrznych i audytu w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych 
wskazują na niezapewnienie w Urzędzie skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli 
zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2  ww. ustawy o finansach 
publicznych, w obszarze umarzania zaległości podatkowych.  
Odnotowania wymaga, że wartość umorzonych zaległości z tytułu podatków9  
nie miała istotnego wpływu na sytuację finansową Gminy Nadarzyn. W latach  
2014-2016 udział tych ulg w dochodach ogółem i dochodach własnych zmniejszył 
się odpowiednio: z 2,8% do 0,1% oraz z 3,8% do 0,1%. Sytuacja finansowa Gminy 
na koniec 2016 r., w porównaniu do stanu z końca 2014 r., uległa nieznacznej 
poprawie. Świadczy o tym w szczególności wzrost wartości wskaźnika 
samofinansowania z 75,2% do 85,2% oraz malejące tendencje wskaźników 
zobowiązań według tytułów dłużnych (na koniec 2016 r., w stosunku do 2014 r., 
zmniejszyło się m.in. obciążenie obsługą zadłużenia zarówno dochodów ogółem  
z 13,2% do 10,4%, jak i dochodów własnych z 16,7% do 14,5%).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach 2014-2017 (III kwartały) do Urzędu złożono 229 wniosków10  
o umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 5.060,8 tys. zł, na podstawie których 
wydano 184 decyzje uwzględniające te wnioski w całości lub w części na kwotę 
2.457,6 tys. zł11. Rejestry wniosków i decyzji, które prowadzono w formie 
papierowej, zawierały m.in.: nazwę podmiotu składającego wniosek, datę wszczęcia  
i ostatecznego załatwienia sprawy, a także sposób jej rozstrzygnięcia. 

     (dowód: akta kontroli str. 10-56 i 106-108) 

                                                      
5 Badaniem objęto wszystkie 55 przypadki udzielania pomocy de minimis.  
6 Określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362), dalej: „ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej” lub w §2 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 ze zm.), zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis” 
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 350, rozporządzenie zwane dalej „rozporządzenie w sprawie zaświadczeń de minimis”,  
8 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077. 
9 Z tytułu podatków lokalnych, tj. od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego. 
10 W liczbie tej uwzględniono 2 wnioski złożone w 2013 r., w przypadku których wydano 2 decyzje w 2014 r. Ponadto wydano 
24 decyzje negatywne, 17 spraw pozostawiono bez rozpatrzenia, 4 sprawy były bezprzedmiotowe, a 4 sprawy zostały 
wycofane.   
11 Decyzje powyższe podejmował w badanym okresie głównie Wójt Gminy Nadarzyn, który zmarł w dniu 8 grudnia 2017 r. 
Postępowanie podatkowe, w tym gromadzenie materiału dowodowego i przygotowanie projektów decyzji, prowadzili 
pracownicy Referatu Realizacji Podatków i Opłat Urzędu. Natomiast podana kwota obejmuje umorzenia zaległości 
podatkowych wraz z odsetkami.  
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1.2. W badanym okresie 144 podmiotom12 umorzono zaległości z tytułu podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środku transportu na 
kwotę łączną 2.235,6 tys. zł (bez odsetek). Ulg tych udzielono dwóm osobom 
prawnym na łączną kwotę 1.897,2 tys. zł oraz 142 osobom fizycznym na kwotę 
338,4 tys. zł. I tak:  

− w 2014 r. zaległości podatkowe umorzono jednej osobie prawnej na kwotę 
1.895,5 tys. zł oraz 45 osobom fizycznym na kwotę 99,6 tys. zł, 

− w 2015 r. – 46 osobom fizycznym na kwotę 124,1 tys. zł, 

− w 2016 r. – 40 osobom fizycznym na kwotę 81,9 tys. zł,  

− w 2017 r. (III kwartały) – jednej osobie prawnej na kwotę 1,7 tys. zł i 11 osobom 
fizycznym na kwotę 32,8 tys. zł.  

               (dowód: akta kontroli str. 109-110) 

1.3. W latach 2014-2017 (III kw.) organ podatkowy, spośród ww. 144 podmiotów, 
dokonał kilkukrotnie umorzeń zaległości podatkowych 35 (24%) z nich, na kwotę 
łączną 251,9 tys. zł (10,2% udzielonych umorzeń ogółem). Dwukrotnie udzielono 
umorzeń szesnastu podmiotom (na kwotę łączną 50,4 tys. zł13); trzykrotnie 
dziesięciu podmiotom (127,2 tys. zł14); czterokrotnie trzem (13,8 tys. zł15); 
sześciokrotnie trzem (31,1 tys. zł16); siedmiokrotnie dwóm (28,6 tys. zł17) oraz 
piętnastokrotnie jednemu podmiotowi18 (0,9 tys. zł19).  

                   (dowód: akta kontroli str. 10-56 i 106-118) 

1.4. W badanym okresie w 41 przypadkach wydano decyzje niezgodne z żądaniami 
podatników wnioskujących o ulgi na kwotę ogółem 426,2 tys. zł20, w tym wydano   
24 decyzje odmawiające przyznania ulg w całości oraz 17 decyzji pomniejszających 
wnioskowaną kwotę o 75,5 tys. zł (z 166 tys. zł do 90,5 tys. zł). W związku  
z wydaniem przez organ tych decyzji, w dwóch przypadkach wnioskodawcy złożyli 
odwołania. Sprawy te przekazano do organu wyższej instancji (Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego), gdzie do czasu kontroli NIK rozpatrzono jedną z nich, 
utrzymując w mocy decyzję Wójta.   

                                 (dowód: akta kontroli str. 119) 

1.5. Analiza NIK, dotycząca prawidłowości stosowania w Urzędzie przepisów 
Ordynacji podatkowej przy przeprowadzeniu postępowań podatkowych, 
zakończonych wydaniem 88 decyzji umarzających zaległości podatkowe w łącznej 
kwocie 2.393,8 tys. zł (97,4% kwoty umorzonych zaległości podatkowych) wykazała, 
że:  

− przyjmowano wnioski podatników zawierające wszystkie elementy, o których 
mowa w art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej (100% badanych przypadków),  

− przestrzegano zasady pisemności postępowania, określonej w art. 126 tej 
ustawy (100%), 

− zapewniono stronom czynny udział w postępowaniach i przed wydaniem decyzji 
niezgodnej z wnioskiem umożliwiając im wypowiedzenie się, co do zebranych 
dowodów i materiałów, co było zgodne z art. 123 § 1 (100%), 

                                                      
12 Biorąc pod uwagę liczbę decyzji wydanych w poszczególnych latach. 
13 Od 116,00 zł do 12.901,00 zł 
14 Od 571,00 zł do 40.494,36 zł 
15 Od 1106,00 zł do 9.965,00 zł 
16 Od 4.954,00 zł do 19.478,50 zł 
17 Od 3.670,00 zł do 24.904,02 zł 
18 Przebywał w Zakładzie Karnym. 
19 Od 62,00 zł do 75,00 zł 
20 W tym 1,6 tys. zł stanowiły odsetki od należności głównej. 
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− terminowo wydawano decyzje, a w przypadkach niezałatwienia spraw  
w terminie, na podstawie art. 140 ustawy powiadamiano strony, podając 
przyczyny niedotrzymania tego terminu i wskazywano nowy termin załatwienia 
spraw (100%), 

− decyzje zawierały wymagane elementy, o których mowa w art. art. 210 § 1 
ustawy, w tym m.in. oznaczenie strony, organu podatkowego, powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
pouczenie o trybie odwoławczym (89,8% badanych decyzji), 

− dokumentacja dołączona do wniosków, świadcząca m.in. o sytuacji finansowej 
oraz majątkowej podatników, potwierdzała istnienie ustawowej przesłanki 
„ważnego interesu podatnika”21 (60% badanych spraw).  

Ponadto badanie dokumentacji 24 postepowań podatkowych zakończonych 
odmową przyznania w całości wnioskowanej ulgi wykazało również, że we 
wszystkich przypadkach prawidłowo stosowano przepisy Ordynacji podatkowej.  
                           (dowód: akta kontroli str. 132-3992) 

1.6. W badanym okresie nie przeprowadzono w Urzędzie kontroli wewnętrznych 
oraz audytów w zakresie przyznawania ulg podatkowych. Wójt wyjaśnił taki stan 
rzeczy faktem, że „W 2014 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny w RRPiO  
w zakresie windykacji podatków i opłat, natomiast w 2016 r. odbyła się kontrola RIO, 
która obejmowała swoim zakresem przyznawanie ulg przez Wójta Gminy. Kontrola 
nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do procedur, czy sposobu rozstrzygnięcia spraw 
przez Organ podatkowy”.  

Ustalono, że w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 
Nadarzyn za 2015 r.22, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie, zbadano m.in. cztery postępowania podatkowe  
w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków 
transportowych. Stwierdzono, że: decyzje wydano w terminie ustawowym,  
w związku ze złożonymi przez podatników pisemnymi wnioskami umotywowanymi 
trudną sytuacją materialną i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego  
(w przypadkach niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy 
zawiadomił stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy 
termin załatwienia sprawy, a w decyzjach, które podpisywał Wójt Gminy lub z up. 
Wójta Gminy Zastępca Wójta, zamieszczono uzasadnienie faktyczne).    

    (dowód: akta kontroli str. 57-105 i 4230) 

1.7. Sytuacja finansowa Gminy w latach 2014-2016 uległa nieznacznej poprawie. 
Świadczą o tym m.in. zmiany wartości:   

• Wskaźników budżetowych, tj. m.in.: 

– udział dochodów bieżących w dochodach ogółem zwiększył się z 95,3%  
w 2014 r. do  99,0% w 2016 r. i był wyższy od średnich wartości dla gmin 
wiejskich23 (dalej: średnie krajowe) o 3,3 pkt procentowego w 2014 r. oraz  
o 2,2 pkt procentowych w 2016 r., 

– udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmalał z 79% do 71,6%,  
a wartości te były wyższe od średnich krajowych odpowiednio o 40,5 pkt 
procentowego w 2014 r. i 37,1 pkt procentowego, 

                                                      
21 Rozumianej jako powodów nadzwyczajnych, m.in. losowych przypadków w wyniku których podatnik nie był w stanie 
uregulować zaległości podatkowych (np. utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku itp.). 
22 Przeprowadzona od 28.04.2016 r. do 20.07.2016 r. 
23 Dane udostępnione na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/III+gminy+miejskie_2014-2016.xls 
przez Ministerstwo Finansów. 
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– udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosił w ww. latach 
odpowiednio 19,8% i 19,1%, i był wyższy od średnich krajowych o 10,4 pkt 
procentowego i 9,1 pkt procentowego,  

– udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach 
zmniejszył się z 22,6% do 19,6%, był jednak wyższy od średnich krajowych  
o 12,3 pkt procentowego i o 8,8 pkt procentowego, 

– wskaźnik samofinansowania zwiększył z 75,29% w 2014 r. do 85,2% w 2016 r., 
jego wartość była jednak niższa od średnich krajowych, tj. o 37,4 pkt 
procentowych w 2014 r. i o 120,3 pkt procentowych w 2016 r.  

• Wskaźników na mieszkańca, które wykazywały:  

– transfery bieżące na mieszkańca – wzrosły z 1.200,70 zł w 2014 r. do  
2.022,20 zł w 2016 r. Wartość tego wskaźnika była niższa od średnich 
krajowych w 2014 r. o 665,00 zł, a w 2016 r. o 498,20 zł, 

– nadwyżka operacyjna na mieszkańca – zwiększyła się z 1.213,90 zł w 2014 r. 
do 1.369,90 zł w 2016 r. i była wyższa od średnich krajowych o 875,00 zł  
w 2014 r. i 943,80 zł w 2016 r., 

– zobowiązania ogółem na mieszkańca – zmniejszyły się z 2.812,70 zł w 2014 r. 
do 2.767,00 zł w 2016 r. , były jednak wyższe od średnich krajowych   
o 1.849,00 zł w 2014 r. i 1.928,70 zł w 2016 r. 

• Wskaźniki zobowiązań wg tytułów dłużnych miały tendencje spadkowe, tj. : 

– udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem wyniósł 45,9% w 2014 r.  
i 38,7% w 2016 r. i był wyższy od średnich krajowych  miejskich o 18,2 pkt 
procentowych w 2014 r. i 18,3% w 2016 r., 

– obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniosło 13,2% w 2014 r.  
i 10,4% w 2016 r. i było wyższy od średnich krajowych o 7,4 pkt 
procentowych w 2014 r. i 6,1 pkt procentowych w 2016 r., 

• Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia zmniejszyło się z 16,7%  
w 2014 r. do 14,5% w 2016 r., osiągając w 2014 r. poziom równy średniej 
krajowej, a w 2016 r. było nieznacznie wyższe, tj. 0,9 pkt procentowych. 

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego na koniec 2016 r.,  
w stosunku do 2014 r., zmniejszył się odpowiednio o 41,5% i o 11,7%. Wzrosły 
natomiast z tytułu podatków: od środków transportowych (o 5,9%), leśnego  
o 10,9%), od spadków i darowizn (o 1,0%), od czynności cywilnoprawnych  
(o 109,4%).       

1.8. W Gminie w badanym okresie nie obniżano stawek podatku leśnego. Skutki 
finansowe obniżenia górnych stawek podatków (od nieruchomości, środków 
transportowych i podatku rolnego) w latach 2014-2016 wzrosły z 7.987,93 tys. zł do 
10.147,17 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 31,2% i 33,2% wykonania wpływów  
z tych podatków. Udział umorzenia zaległości w wykonaniu dochodów z tych  
tytułów zmalał z 7,79% do 0,26%.   

           (dowód: akta kontroli str. 120-126) 

1.9. W badanym okresie w Urzędzie nie wydawano decyzji z urzędu o umorzeniu 
zaległości podatkowych. Nie wpływały również skargi i wnioski dotyczące umorzeń. 

       (dowód: akta kontroli str. 127 i 53-56) 

1. W 44 postępowaniach podatkowych (50% badanych) zakończonych wydaniem 
decyzji umarzających zaległości podatkowe na kwotę 86,6 tys. zł nie wywiązano się 
należycie z określonego w art. 122 Ordynacji podatkowej obowiązku dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego. Ustalono, że:  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• W 30 przypadkach24, w których umorzono zaległości podatkowe na kwotę łączną 
85,6 tys. zł nie wyegzekwowano od podatników dokumentów niezbędnych do 
wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności, na które powoływali się we 
wnioskach o umorzenie zaległości oraz, na które powoływał się organ podatkowy 
w uzasadnieniach wydanych decyzji. Dotyczyło to m.in. potwierdzenia złej 
sytuacji finansowej podatników (ponoszonych przez nich kosztów utrzymania 
uniemożliwiających zapłatę zaległych podatków, czy też ponoszonych strat 
finansowych), ale również braku pracy, dużej konkurencji na rynku przewozów 
transportowych i braku w związku z tym zleceń, upadłości klientów oraz 
potwierdzenia stopnia niepełnosprawności. Nierzetelnie weryfikowano przy tym 
dowody zgromadzone w aktach spraw (m.in. oświadczenia o stanie majątkowym 
i rodzinnym, które zawierały w niektórych przypadkach informacje o posiadanych 
środkach finansowych na rachunkach bankowych). W konsekwencji 
zgromadzona w toku postępowania podatkowego dokumentacja, którą 
uwzględnił organ dokonując umorzeń zaległości podatkowych, nie potwierdzała 
trudnej sytuacji materialnej i finansową stron, bądź utratę przez wnioskodawców 
płynności finansowej, uniemożliwiającej zapłatę podatków.   

Wójt potwierdził w udzielonych wyjaśnieniach, że przy podejmowaniu decyzji  
o przyznaniu ulgi uznawano oświadczenia podatników zawartych we wnioskach, 
które jego zdaniem trudne były do udokumentowania, np. dotyczące umorzenia 
podatku od środków transportowych o treści „duża konkurencja na rynku 
transportowym powoduje brak zleceń”, a w przypadku umorzenia podatku od 
nieruchomości o treści „zmniejszenie zainteresowania klientów dokonujących 
zakupu materiałów budowlanych”.  

Zdaniem Izby, powyższe wyjaśnienia Wójta potwierdzają ustalenia NIK, 
dotyczące dokonywanej przez organ podatkowy oceny okoliczności podawanych 
przez podatników we wnioskach o udzielenie ulgi, które nie zostały w sposób 
zgodny z wymogami Ordynacji podatkowej zweryfikowane. Podkreślić należy 
m.in., że organ podatkowy nie może się ograniczyć jedynie do analizy 
podniesionych przez podatnika we wniosku argumentów (wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 28.10.2003 r., SA/Bd 1830/03), gdyż 
ciąży na nim  obowiązek ustalenia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych,  
w tym również przesłanek warunkujących zastosowania ulg w spłacie podatków. 
Bez czynnego udziału podatnika realizacja tej zasady w praktyce jest bardzo 
utrudniona. Tendencja ta jest także widoczna w orzecznictwie sądowym. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, w wyroku z 11.05.2011 r.  
(I SA/Bk 745/10), wskazał, że aby nie narazić się na negatywne rozstrzygnięcie, 
strona powinna ujawniać fakty czy też dowody będące w jej posiadaniu, 
przyczyniając się tym samym do wyjaśnienia sprawy. Potrzeba taka aktualizuje 
się zwłaszcza w przypadku rozstrzygania przez organy o prawie podatnika do 
ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. To podatnik bowiem występuje ze 
stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie i to on 

                                                      
24Decyzje:  z 18.03.2014r. RRPiO.3124.1.100139.1.2014; z 19.11.2014r. RRPiO.3120.1.49371.25.2014; z 29.10.2014 r. 
RRPiO.3120.1.1050005.20.2014; z 03.07.2014r. RRPiO.3120.1.18306.9.2014;  z 11.08.2014 r. RRPiO.3120.1.58313.12.2014; 
z 20.10.2014 r. RRPiO.3127.1.1130023.13.2014; z 27.04.2015 r. RRPiO.3120.1.17. 2015AT; z 19.03.2015 
r.RRPiO.3120.1.1.2015.AT;  z 06.11.2015r. RRPiO.3127.1.16.2015.KK; z 25.05.2015r.RRPiO.3124.1.103.2015.AT; z 
28.07.2015r.RRPiO.3124.1.12.2015.AT; z 12.06.2015 r. RRPiO.3124.1.121.2015.AT; z 
22.10.2015r.RRPiO.3124.1.146.2015.KK;z 16.05.2016r.RRPiO.3124.3.4.2016AT;  
z 13.09.2016 r.RRPiO.3120.3.13.2016.AT;  z 14.04.2016r.RRPiO.3127.3.5.2016.AT; z 05.08.2016r.RRPiO.3123.3.7.2016AT;  
z 12.07.2017r.RRPiO.3123.3.6.2017.AT; z 09.12.2014 r.RRPiO.3127.1.1120089.17.2014; z 
03.07.2014r.RRPiO.3127.1.1120089.2.2014; z 12.06.2015r. RRPiO.3123.1.3.2015.AT;  
z 22.12.2015r.RRPiO.3123.1.9.2015.KK; z 17.08.2015r.RRPiO.3120.1.21.2015.AT; z 11.02.2015r.RRPiO.3120.1.3.2015.AT;  
z 01.03.2016r.RRPiO.3127.3.4.2016.AT; z 15.06.2016r.RRPiO.3127.3.8.2016AT; z 05.06.2017 r.RRPiO.3127.3.4.2017.AT;  
z 05.08.2016r.RRPiO.3120.3.12.2016.AT; z 17.07.2015r.RRPiO.3127.1.12.2015.AT; z 22.12.2015r.RRPiO.3120.14.2015.KK). 
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powinien starać się wykazać, że znajduje się w sytuacji, która uzasadnia 
przyznanie takiej ulgi. 

• W 14 przypadkach, w których umorzono zaległości podatkowe temu samemu 
podatnikowi na kwotę łączną 978 zł (od 62 zł do 76 zł), nie przeprowadzono 
postępowania wyjaśniającego. Decyzje w tych sprawach wydano jedynie na 
podstawie wniosków, do których strona nie załączyła jakiejkolwiek dokumentacji. 
Podatnik podał w nich, że przebywa w Zakładzie Karnym, gdzie nie pracuje 
zarobkowo i nie posiada środków finansowych na zapłatę zaległości 
podatkowych. Uznano argumentację zawartą we wniosku podatnika, podając  
w uzasadnieniu decyzji, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby 
podważyć podstawowe warunki bytowe podatnika.   

W udzielonych wyjaśnieniach Wójt stwierdził, że podatnik ten nie miał możliwości 
dostarczania dokumentów finansowych z powodu przebywania od kilkunastu lat  
w Zakładzie Karnym. Jak podał Wójt „Potwierdzeniem są zaświadczenia oraz 
korespondencja z Zakładem Karnym, z której wynika, iż podatnik nie miał 
możliwości podjęcia pacy w zakładzie karnym. Negatywne rozstrzygnięcia 
odnośnie umorzenia podatku powodowałyby zwiększenie stanu zadłużenia 
niemożliwego do wyegzekwowania”.   

NIK nie podziela takiego stanowiska Wójta. Wnioskodawca miał bowiem 
możliwość dostarczania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia danej sprawy, 
gdyż składał każdorazowo pisemne wnioski o umorzenie zaległości podatkowej.  
W aktach poszczególnych spraw brak było korespondencji prowadzonej  
z Zakładem Karnym, z której wynikałoby, że wnioskodawca nie miał możliwości 
podjęcia pracy oraz dokumentów takich nie przedstawiono do kontroli NIK. 
Ponadto uzasadnienie organu, że dochodzenie zadłużeń w tej sytuacji mogłoby 
podważyć podstawowe warunki bytowe podatnika, było pozbawione racjonalnej  
i faktycznej przesłanki.        

W ocenie NIK we wszystkich powyższych sprawach nie wywiązano się należycie  
z określonego w art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązku zebrania  
i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. Zdaniem NIK, 
organ podatkowy, aby mógł skorzystać z przewidzianego w art. 67a   § 1 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. Czy w danej sprawie istnieją przesłanki 
umorzenia może być ustalone po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu 
całokształtu materiału dowodowego, a powinno je poprzedzać wyczerpujące 
zebranie całego materiału dowodowego (art. 187 § 1  ustawy) oraz dokładne 
wyjaśnienie okoliczności faktycznych (art. 122 tej ustawy).  
             (dowód: akta kontroli str. 132-3980 i 4216-4232) 
2. W 35 (39,7% badanych) przypadkach wydanych decyzji umarzających zaległości 
podatkowe25, na kwotę łączną 2.251,1 tys. zł, postępowania podatkowe  
                                                      
25 Decyzje: z 12.08.2014 r.RRPiO.3120.1.10256.13.2014; z 14.06.2016r.RRPiO.3124.3.12.2016.AT; z 25.05.2015 r. 
RRPiO.3124.1.109.2015.AT; z 25.05.2015 r. RRPiO.3120.1.18.2015.AT; z 17.06.2014 r. RRPiO.3120.1.1050005.8.2014; z 
21.04.2015.RRPiO.3120.1.14.2015.AT; z 02.10.2014r.RRPiO.3120.1.48251.11.2014;z 29.10.2014 r. 
RRPiO.3124.1.100136.16.2014; z 14.05.2014 r. RRPiO.3124.1.100356.4.2014; z 08.09.2014 r. 
RRPiO.3124.1.100339.30.2013.2014; z 11.08.2014 r. RRPiO.3127.1.1120002.3.2014;z 27.05.2014 r. 
RRPiO.3124.1.100382.6.2014; z 14.05.2014 r. RRPiO.3124.1.100141.5.2014; z 20.10.2014 r. RRPiO.3124.1.100382.15.2014; 
z 24.08.2015 r. RRPiO.3120.1.20.2015.AT; z 11.02.2015 r. RRPiO.3120.18.2015AT; z 12.06.2015 r.RRPiO.3127.1.9.2015.AT; 
z 14.10.2015 r. RRPiO.3120.1.27.2015.KK; z 14.10.2015r. RRPiO.3124.1.151.2015.KK; z 06.11.2015 r. 
RRPiO.3124.1.155.2015.KK; z 16.05.2016 r. RRPiO.3124.3.10.2016.AT;  
z 17.01.2017 r. 3120.3.23.2016.AT; z 13.09.2016 r. RRPiO.3120.3.13.2016.AT; z 25.11.2015 r.RRPiO.3124.7.2015.KK;  
z 14.12.2016r.RRPiO.3124.3.20.2016.AT; z 20.10.2014r. RRPiO.3124.1.100382.6.2014; z 13.12.2016 r. 
RRPiO.3120.3.21.2016.AT; z 13.12.2016r. RRPiO.3120.3.19.2016.AT;  
z 01.04.2016 r. RRPiO.3120.3.6.2016.AT; z 22.12.2016 r.22.12.2016RRPiO.3120.3.18.2016.AT; z 16.05.2016 r. 
RRPiO.3127.3.6.2016.AT; z 22.08.2016 r. RRPiO.3127.3.10.2016.AT; z 23.01.2017r. RRPiO.3124.3.22.2016AT;  
z 05.06.2017r. RRPiO.3124.3.3.2017AT; z 31.07.2017r. RRPiO.3120.3.3.2017AT.   
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i zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał istnienia przesłanek „ważnego 
interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, określonych w art. 67a § 1 Ordynacji 
podatkowej i stanowiących podstawę prawną umorzenia zaległości podatkowej. 
Dotyczyło to:  

2.1. Większości spraw (34 decyzji umarzających zaległości podatkowe, na kwotę 
łączną 149,8 tys. zł), w których m.in.:  

− działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawców przynosiła 
dochody, bądź ich sytuacja ekonomiczna ulegała poprawie,  

− organ podatkowy uwzględniał argumentację podnoszoną przez podmioty, które 
tłumaczyły swoją trudną sytuację kryzysem na rynku transportowym, brakiem 
zleceń na usługi oraz wzrostem cen paliw,  

− udzielone ulgi w spłacie zaległości podatkowych stanowiły dla podatników 
rekompensatę ponoszonych z roku na rok strat w działalności gospodarczej.   

Należy podkreślić, że organ podatkowy dokonywał w powyższych sprawach 
umorzenia zaległości podatkowych pomimo, że w uzasadnieniach decyzji podawał 
argumentację oraz orzecznictwo typu: „Zdaniem Wójta Gminy Nadarzyn nie można 
przerzucać corocznie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na organ 
podatkowy”, „Organ podatkowy dostrzega, iż przychód podatnika nie rośnie, jednak 
należy zauważyć, iż podatnik posiada środki finansowe, ponieważ kupuje nowe 
pojazdy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych (…) 
w roku 2016 Strona zakupiła dwa pojazdy (…) Nie można z instytucji umorzenia 
zaległości podatkowej czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do 
zwolnienia z długu podatkowego (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 stycznia  
2014 r.)”; „Strona zakupiła cztery nowe samochody ciężarowe, co oznacza, iż 
posiada środki finansowe, a argument o słabej sytuacji firmy nie może być uznany 
przez organ podatkowy”; „Niepowodzenia działalności gospodarczej nie mogą 
skutkować obowiązkiem umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 
zwłokę. Każdy obywatel, prowadząc działalność gospodarczą, powinien bowiem 
podejmować decyzje w sposób przemyślany. Nie można przerzucać konsekwencji 
działania podmiotu, który jest profesjonalistą, na państwo i społeczeństwo – wyrok 
WSA w Gdańsku z 21 maja 2008 r.”   

Ponadto niektóre argumenty, podane przez organ podatkowy w uzasadnieniu 
decyzji, nie miały odzwierciedlenia w dokumentacji poszczególnych spraw. 
Dotyczyło to np. ponoszenia dużych kosztów związanych z utrzymaniem starego 
taboru samochodowego i jego częstych remontach, czy też potwierdzenia 
nieznalezienia najemców posiadanej hali magazynowej.  

Z wyjaśnień udzielonych przez Wójta wynikało, że przesłanki umorzenia, tj. „ważny 
interes podatnika” i „interes publiczny” to pojęcia nieostre i niedookreślone, 
określane mianem tzw. klauzuli generalnej, która nie ma jednego, ścisłego, 
dającego się łatwo uchwycić znaczenia. W konsekwencji nie istnieje określony 
wyczerpująco dekalog okoliczności, zdarzeń, czy też powodów, którymi organy 
podatkowe miałyby kierować się przy rozstrzyganiu spraw na podstawie art. 67a 
Ordynacji podatkowej. Wójt uznał więc, że we wszystkich tych przypadkach 
wystąpiły ww. przesłanki do udzielenia umorzenia zaległości podatkowych.  

NIK zauważa, że instytucja umorzenia jest najdalej idącą ulgą w spłacie zobowiązań 
podatkowych, prowadzącą do wygaśnięcia zobowiązania. Umorzenie zaległości 
podatkowej jest instytucją nadzwyczajną, stanowiącą wyjątek od zasady 
powszechności i równości opodatkowania. Powinna być zatem  stosowana 
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wyjątkowo. Zasadą jest bowiem płacenie podatków, nie zaś zwolnienie z tego 
obowiązku podatników.  

Pojęcia „ważny interes podatnika” lub „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. Takie sytuacje nie wystąpiły natomiast  
w ww. przypadkach.  

2.2. Postępowania podatkowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością26, zakończonego 
w dniu 12 sierpnia 2014 r. wydaniem decyzji  umarzającej zaległości podatkowe na 
kwotę 2.101,3 tys. zł.   

Spółka we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. powołała się na treść rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107  
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym27, wskazując że z uwagi na przedmiot jej działalności jest 
ona podmiotem uprawnionym do uzyskania wnioskowanej ulgi podatkowej.  
Nie wykazała natomiast okoliczności świadczących o istnieniu przesłanki określonej  
w art. 67a § 1 ww. ustawy.   

W uzasadnieniu decyzji przyznającej tę ulgę stwierdzono, że dochodzenie 
zadłużenia mogłoby podważyć podstawowe funkcjonowanie spółki. Zauważyć 
należy, że na ww. okoliczność nie powoływał się podatnik we wniosku o udzielenie 
ulgi. Okoliczności tych nie potwierdził także zgromadzony w postępowaniu 
podatkowym materiał dowodowy, bowiem dołączony do wniosku bilans za 2013 r. 
nie poświadczał aktualnej sytuacji finansowej, gdyż dotyczył okresu 7 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku. Organ nie podjął przy tym niezbędnych działań  
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i nie wyegzekwował w tym 
zakresie niezbędnych dokumentów (m.in. danych  finansowych za bieżące miesiące 
2014 r.), mających wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie  
i potwierdzenie zaistnienie przesłanki do umorzenia zaległości podatkowych.   

O sposobie ustalenia klauzul generalnych wynikających z 67a § 1 ww. ustawy 
wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku  
z 26.09.2002 r. (III SA 659/01). Stwierdził on m.in. że kryterium ważnego interesu 
podatnika lub interesu publicznego musi być w każdym wypadku indywidualnie 
ustalane przez organ w ramach postępowania podatkowego. Pojęcie interesu 
publicznego nie ma stałej treści, co wymaga każdorazowo dokonania oceny skutków 
rozstrzygnięć prawnych z punktu widzenia wartości, jakie kryć się mogą pod tym 
pojęciem. Za ważny interes podatnika 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, takie jak klęski żywiołowe lub inne 
zdarzenia losowe. 

                                                      
26 Wartość umorzenia to kwota stanowiąca równowartość 499.999 euro. 
27 Dz.Urz.UE L Nr 114 z dnia 26.04.2012 r. 
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3. W 9 przypadkach (10,2% badanych, które zakończyły się umorzeniem zaległości 
podatkowych) nienależycie wywiązano się z obowiązku sporządzenia uzasadnienia 
faktycznego decyzji28. Nie podano m.in. faktów, które organ uznał za udowodnione, 
dowodów, którym dał wiarę, pomimo że wymóg ten wynikał z art. 210 § 4 Ordynacji 
podatkowej. 

W udzielonych wyjaśnieniach Wójt podał, że przy podejmowaniu decyzji organ 
podatkowy uwzględniał wszystkie przedłożone dokumenty wraz z wnioskiem.  
W uzasadnieniu odstąpiono od opisu stanu faktycznego, ponieważ decyzje 
uwzględniały żądanie strony w całości. Od 2015 r. po szkoleniach dotyczących 
podatków lokalnych, we wszystkich decyzjach zawierane są uzasadnienia stanu 
faktycznego.   

               (dowód: akta kontroli str. 132-3980 i 4216-4232) 

NIK zwraca uwagę na niedostateczny nadzór kierownictwa Urzędu nad procesem 
wydawania decyzji administracyjnych w analizowanym obszarze. Nie zapobiegał  
on bowiem nieprawidłowej realizacji zadań w obszarze przestrzegania, określonych 
w Ordynacji podatkowej, uregulowań w zakresie umarzania zaległości podatkowych. 
Podkreślenia wymaga, że Urząd nie przeprowadził kontroli wewnętrznych w tym 
zakresie, wystąpiły natomiast przypadki przyznawania ulg niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Ponadto, zdaniem NIK, ograniczona próba decyzji 
umarzających zaległości podatkowe, badanych w ramach kontroli kompleksowej 
RIO (6% spośród decyzji wydanych w 2015 r.) nie powinna uzasadniać odstąpienia 
od kontroli oraz audytu obszaru dotyczącego umarzania zaległości podatkowych.  

Kwestia nadzoru ma istotne znaczenie w kontekście stwierdzonych 
nieprawidłowości, przypadków wielokrotnego udzielania ulg tym samym podatnikom, 
jak również wyjaśnień złożonych przez Kierownika Referatu Realizacji podatków  
i Opłat. Podała ona bowiem, że „Nie miałam wpływu na rozstrzygnięcia decyzji 
Wójta, bądź z-cy Wójta. W momencie kiedy dokumentacja w tych sprawach była już 
zgromadzona przedstawiałam Wójtowi, bądź z-cy Wójta zebrany w postępowaniu 
materiał dowodowy, na podstawie którego Wójt dokonywał na wniosku adnotacji  
o wyrażeniu, bądź odmowie przyznania ulgi. Na tej podstawie przygotowywano 
projekt decyzji do podpisu. W przypadku podatników, którzy występowali 
wielokrotnie o udzielenie umorzenia zaległości podatkowych sugerowałam Wójtowi 
podjęcie decyzji negatywnych, jednak miał on odmienne zdanie i ostatecznie 
podejmował uznaniowe decyzje pozytywne, na które nie miałam wpływu”.  
                                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 4208)    

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

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minims 

2.1. W okresie objętym kontrolą organ podatkowy Gminy umorzył zaległości 
podatkowe, na podstawie art. 67b §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, 30 podmiotom 
prowadzącym działalność gospodarczą. Ulgi te zostały przyznane na podstawie  
55 decyzji i stanowiły pomoc de minimis w kwocie ogółem 2.333,2 tys. zł,  
co stanowiło równowartość 554,2 tys. euro. Trzynastu wnioskodawcom spośród nich 
organ podatkowy Gminy kilkukrotnie (co najmniej dwukrotnie) umorzył zaległości 
podatkowe29. Spośród 30 podmiotów, którym udzielono w badanym okresie pomocy 

                                                      
28 Decyzje: z 14.02.2014 r. RRPiO.3120.1.98036.2.2014; z 27.10.2014 r. RRPiO.3127.1.98024.8.2014; z 25.05.2015r. 
RRPiO.3124.1.109.2015.AT; z 25.05.2015r.RRPiO.3120.1.18.2015.AT; z 20.10.2014r.RRPiO.3127.1.1130023.13.2014;  
z 21.04.2015r.RRPiO.3120.1.14.2015.AT; z 02.10.2014r.RRPiO.3120.1.48251.11.2014;  
z 29.10.2014r.RRPiO.3124.1.100136.16.2014; z 18.03.2014r.RRPiO.3124.1.100139.1.2014) 
29 Łącznie wydano 55 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w formie pomocy de minimis. 
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de minimis, trzynastu z nich pomocy tej udzielono wielokrotnie (w 5 przypadkach 
dwukrotnie, w 7 przypadkach trzykrotnie, a w jednym przypadku siedmiokrotnie). 
Kwoty łączne ulg udzielonych tym podmiotom wyniosły: dla dziewięciu podmiotów 
od 1,8 tys. zł do 12,9 tys. zł, a dla czterech od 24,7 tys. zł do 41,6 tys. zł. Łączna 
wartość ulg udzielonych tym 30 podmiotom wyniosła 174,3 tys. zł (31% kwoty 
pomocy de minimis udzielonej w badanym okresie). 

2.2. Łączna kwota udzielonej pomocy de minimis poszczególnym podmiotom  
w okresie trzech lat budżetowych (roku, w którym udzielono danej pomocy przez 
Urząd oraz dwóch lat poprzednich) nie przekraczała kwoty 200 tys. euro.   

Wraz z wnioskiem o udzielenie tej pomocy część podmiotów ubiegających się o nią 
składały dokumenty określone w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym m.in. oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających lat.  

Wszystkim beneficjatom pomocy wydano zaświadczenia stwierdzające, że udzielona 
pomoc publiczna jest pomocą de minimis (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Zaświadczenia 
te zawierały wszystkie elementy określone w § 3 rozporządzenia w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, w tym m.in. podstawę prawną oraz  wartość udzielonej pomocy brutto 
w złotych i w euro. Zaświadczenia te wystawiono w 48 przypadkach w dniu wydania 
decyzji o umorzeniu. 

            (dowód: akta kontroli str. 129-131,132-3980,3993-4176) 

2.3. Urząd sporządził i przedstawił Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis podmiotowi gospodarczemu 
działającemu na terenie Gminy. Sprawozdania opracowano z wykorzystaniem 
aplikacji SHRIMP, zgodnie z art. 32 ust.1 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej oraz przekazano je w terminie siedmiu dni od dnia 
udzielenia pomocy, stosownie do zapisów § 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 publicznych30. Zawierały one w szczególności informacje  
o beneficjencie, dzień udzielenia wsparcia oraz wartości pomocy wyrażonej  
w złotych i w euro (§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia). Ponadto wywiązywano się  
z obowiązku sporządzania i przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie 
albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym, 
wynikającego z art. 32 a ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej.  

W latach 2014-2017 przekazano łącznie 37 sprawozdań miesięcznych (36 w latach 
2014-2016 i jedno w 2017 r.), o udzieleniu takiej pomocy, bądź jej nieudzieleniu, 
które zawierały m.in. informacje o ilości beneficjentów i wielkości przyznanej 
pomocy31.   

                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 4177-4181) 

                                                      
30 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871. 
31 Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. 2017.120) nie przesyła się 
informacji miesięcznych o nieudzieleniu pomocy. 
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1. W 34 (61,8%) przypadkach, na podstawie decyzji32 udzielających pomocy de 
minimis na kwotę łączną 158,1 tys. zł, nierzetelnie przeprowadzono 
postępowania podatkowe, gdyż nie zwrócono się o uzupełnienie danych 
zawartych w złożonych dokumentach lub o złożenie niektórych dokumentów. 
Podmioty ubiegające się o udzielenie takiej pomocy do dnia wydania  
ww. decyzji nie złożyły kompletnego, wymaganego art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oświadczenia lub 
informacji o otrzymaniu  lub nieotrzymaniu takiej pomocy w roku, w którym 
ubiegali się o pomoc oraz w okresie 2 lat poprzedzających ten rok. Udzielenie  
w tych przypadkach pomocy było zatem niezgodne z art. 37 ust. 7 ww. ustawy, 
który stanowi, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc 
m.in. oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 , pomoc nie może być 
udzielona temu podmiotowi. 

Z wyjaśnień Wójta wynikało, że w 26 przypadkach podatnicy złożyli 
oświadczenia wskazując konkretny rok lub lata, w których uzyskali pomoc 
publiczną, a w pozostałych 10 przypadkach nie wyegzekwowano oświadczenia o 
„uzyskanej pomocy w ciągu trzech ostatnich lat”, gdyż korzystano z danych 
złożonych w poprzednich wnioskach, a obejmujących ten sam czasookres.   

NIK stwierdza, że wyjaśnienia złożone przez Wójta stoją w sprzeczności  
z dokumentacją zawartą w aktach poszczególnych spraw. We wszystkich 
powyższych 36 przypadkach złożone oświadczenia są niekompletne, gdyż nie 
obejmują w pełni całego wymaganego okresu, w którym wnioskodawcy otrzymali 
bądź nie otrzymali pomocy de minimis, tj. roku, w którym ubiegali się  
o pomoc oraz 2 lat poprzedzających ten rok. Dotyczy to również 10 przypadków 
wyodrębnionych przez Wójta, z których w 6 brak było wymaganych informacji za 
rok, w którym ubiegali się o pomoc i w tych przypadkach nie można było 
posiłkować się wcześniejszymi wnioskami, a w pozostałych 4 przypadkach 
poprzednie wnioski również nie zawierały wymaganych kompletnych 
oświadczeń.     

2. W 16 (29%) przypadkach (cztery z nich nie pokrywały się z 34 przypadkami 
wymienionymi powyżej)33, w których udzielono pomocy de minimis na kwotę 
łączną 2.147,8 tys. zł, nie wyegzekwowano informacji dotyczącej sytuacji 
ekonomicznej wnioskodawców, a w jednym przypadku sprawozdań finansowych 
za okres ostatnich 3 lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami  
o rachunkowości, pomimo że wymóg ten wynikał z § 2 ust. 1 pkt 2 

                                                      
32 Decyzje: z 10.12.2014r.RRPiO.3120.1.48572.28.2014; z 20.10.2014r.RRPiO.3124.1.100339.14.2014; z 22.09.2014r. 
RRPiO.3124.1.100372.12.2014; z 17.06.2014r. RRPiO.3124.1.100179.8.2014; z 27.05.2014r. RRPiO.3124.1.100472.7.2014; 
z 27.05.2014r.RRPiO.3124.1.100382.6.2014; z 14.05.2014r. RRPiO.3124.1.100141.5.2014;  
z 14.05.2014r.RRPiO.3124.1.100356.4.2014; z 18.03.2014r. RRPiO.3124.1.100447.2.2014; z 18.03.2014r. RRPiO. 
3124.1.100139.1.2014; z 10.01.2014r. RRPiO. 3120.1.98527.38.2013; z 14.02.2014r. RRPiO.3120.1.58161.37.2013;  
z 18.03.2015r. RRPiO. 3124.1.39.2015.AT; z 25.03.2015r. RRPiO. 3124.1.40.2015AT; z 12.06.2015r. RRPiO. 
3124.1.46.2015.AT; z 28.07.2015r. RRPiO.3124.1.102.2015.AT; z 27.07.2015r. RRPiO.3124.1.119.2015AT; z 22.10.2015r. 
RRPiO.3124.1.146.2015.AT; z 14.10.2015r. RRPiO. 3124.1.150.2015.KK; z 14.10.2015r.RRPiO.3124.1.151.2015.KK;  
z 06.11.2015r.RRPiO. 3124.4.2015.KK; z 06.11.2015r. RRPiO.3124.1.157.2015.KK; z 25.05.2015r.RRPiO.3120.1.18.2015.AT; 
z 16.05.2016r. RRPiO. 3124.3.4.2016AT; z 20.06.2016r. RRPiO.3124.3.9.2016.AT; z 16.05.2016r. RRPiO.3124.3.10.2016.AT; 
z 16.05.2016. RRPiO.3124.3.11.2016.AT; z 14.10.2016r. RRPiO. 3124.3.19.2016.AT; z 23.01.2017r. RRPiO. 
3124.3.22.2016.AT; z 05.08.2016r. RRPiO. 3123.3.7.2016.AT; z 01.04.2016r. RRPiO. 3120.3.6.2016.AT; z 13.09.2016 r. 
RRPiO.3120.3.13.2016.AT; z 05.06.2017r. RRPiO. 3124.3.3.2017.AT; z 31.07.2017r. RRPiO. 3120.3.3.2017.AT.  
33 Decyzje: z 10.01.2014r. RRPiO.3120.1.98527.38.2013; z 14.02.2014 r. RPiO.3120.1.58161.37.2013; z 20.10.2014r. 
RRPiO.3124.1.100339.14.2014; z 17.06.2014 r. RRPiO.3124.1.100.179..8.2014; z 27.05.2014 r. 
RRPiO.3124.1.100472.7.2014; z 12.08.2014 RRPiO.3120.1.10256.13.2014; z 27.10.2014r. RRPiO.3127.1.98024.8.2014;  
z 11.08.2014r. RRPiO.3127.1.1120002.3.2014; z 20.10.2014r. RRPiO.3124.1.100382.6.2014; z 14.05.2014r. 
RRPiO.3124.1.100356.4.2014; z 27.05.2014r. RRPiO.3124.1.100382.6.2014; z 14.05.2014 r. RRPiO. 3124.1.100141.5.2014; 
z 18.03.2014r. RRPiO.3124.1.100447.2.2014; z 18.03.2014r. RRPiO.3124.1.100139.1.2014; z 14.02.2014r. 
RRPiO.3120.1.98036.2.2014 oraz z 02.10.2014r. RRPiO. 3120.1.48251.2014.  
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rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis.  

Z wyjaśnień Wójta wynikało, że w 15 przypadkach, gdzie wnioskodawcami były  
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, decyzje były podejmowane 
na podstawie złożonych deklaracji PIT-rocznych, w których zawarte są 
informacje o  dochodach podatnika wskazujących na sytuację finansową 
wnioskodawcy. Natomiast w jednym przypadku organ wezwał spółkę do 
dostarczenia dokumentów finansowych i otrzymał bilans oraz rachunek zysków i 
strat, na podstawie którego była wydana decyzja.   

NIK nie podziela wyjaśnień Wójta, gdyż dokumentacja finansowa w 16 ww. 
przypadkach była niekompletna. Deklaracje PIT złożone przez osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, a także bilans oraz rachunek zysków  
i strat przez osobę prawną nie objęły swoim zakresem wszystkich lat, których 
dotyczył w danej sytuacji wymóg ww. rozporządzenia.   

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 312-3980 i 4216-4232) 

3. W 7 (12,7%) przypadkach34 zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis  
na kwotę łączną 38,1 tys. zł nie zostały wydane z urzędu w dniu wydania decyzji 
w sprawie udzielenia takiej pomocy, czym naruszono § 4 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis. Opóźnienia w tych 
przypadkach wyniosły od 3 do 8 dni.  

Wójt wyjaśnił, że opóźnienia wynikały z konieczności wprowadzenia  
i przeliczenia przez system SHRIMP kwot umorzonych decyzji po 
zaktualizowanym kursie euro.  

Zdaniem NIK, wartość kursu euro do przeliczenia kwoty pomocy można uzyskać 
ze strony NBP w dniu udzielenia pomocy, a fakt korzystania z aplikacji SHRIMP 
nie może usprawiedliwiać przekraczania terminów wydania zaświadczeń, 
w szczególności, że okres, jaki upłynął od udzielenia pomocy do wydania 
zaświadczenia wynosił ponad tydzień. 

                                                      (dowód: akta kontroli str. 132-3980, 3993-4176 i 4216-4232) 

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

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

3.1. W Urzędzie stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach 
publicznych podawano do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych  
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym m.in. w zakresie podatków udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia oraz wykazy podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej. Wszystkie 
wykazy podano do 31 maja roku następnego, tj. w terminie określonym w art. 38 
ww. ustawy. I tak: 

• W 2014 r.  opublikowano 4 wykazy podmiotów, którym w 2013 r. udzielono ulg  
w spłacie zaległości podatkowych, tj. wykaz: 

                                                      
34 Dotyczy decyzji: z 10.12.2014 Nr RRPiO.3120.1.48572.28.2014; 19.03.2015 Nr RRPiO.3120.1.1.2015AT; 25.05.2015  
Nr RRPiO.3124.1.103.2015.AT; 25.05.2015 Nr RRPiO.3120.1.18.2015.AT; 28.07.2015 Nr RRPiO.3124.1.12.2015.AT; 
24.08.2015 Nr RRPiO.3120.1.20.2015.AT i 06.11.2015 Nr RRPiO. 3124.1.155.2015.KK. 
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− sześciu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym 
umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę łączną 21.934,10 zł,  

− obejmujący jedną osobę prawną, której umorzono zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości w kwocie 849.060,00 zł, 

− 11 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od środków transportu  
w kwocie łącznej 54.547,60 zł, 

− 13 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od nieruchomości i 
rolny w kwocie łącznej 20.065,86 zł.    

• W 2015 r. opublikowano 5 wykazów osób fizycznych i prawnych, którym  
w 2014 r. udzielono ulg, tj. wykaz:   

− 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym 
umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę łączną 50.053,39 zł 
(od 718,00 zł do 11.252,00 zł), 

− obejmujący jedną osobę prawną, której umorzono zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości w kwocie 2.101.249,50 zł, 

− 10 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od środków 
transportowych na kwotę łączną 35.165,00 zł,  

− 14 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od nieruchomości  
i rolny na kwotę łączną 16.607,00 zł (od 553 zł do 2.097 zł),  

− obejmujący jedną osobę prawną, której umorzono zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości i rolnego w kwocie łącznej 1.780,00 zł,  

• W 2016 r. opublikowano 3 wykazy osób fizycznych, którym w 2015 r. udzielono 
ulg: 

− 4 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym umorzono 
zaległy podatek od nieruchomości na kwotę łączną 19.020,40 zł (od 503,00 zł 
do 8.822,40 zł),   

− 13 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od środków 
transportowych na kwotę łączną 57.382,00 zł (od 534 zł do 25.068 zł), 

− 19 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od nieruchomości  
i rolny na kwotę łączną 50.265,80 zł (od 514 zł do 15.181 zł),  

• W 2017 r. opublikowano 3 wykazy podmiotów, którym w 2016 r. udzielono ulg 
podatkowych, tj. wykaz: 

− 10 osób fizycznych, którym umorzono zaległy podatek od środków 
transportowych na kwotę łączną 23.141,02 zł, 

− 3 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą którym umorzono 
zaległy podatek od nieruchomości za na kwotę łączną 32.517,86 zł, 

− 13 osób, którym umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości  
i rolnego na kwotę łączną 25.469,57 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 4182-4205) 

Nierzetelnie sporządzono wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o finansach publicznych, a dotyczące osób fizycznych, którym w latach 2014-2016 
udzielono umorzenia zaległości podatkowych. Wystąpiły następujące różnice 
pomiędzy danymi opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Nadarzyn, a danymi wynikającymi z decyzji organu podatkowego, tj. w wykazie:   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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• za 2014 r. – w jednym przypadku35 podano niższą o 7 zł kwotę umorzonej 
zaległości (nie uwzględniono kwoty umorzonego podatku rolnego), 

• za 2015 r.: 

− w pięciu przypadkach36 podano niższe o 235,50 zł (od 7 zł do 149,50 zł), 
kwoty umorzonych zaległości podatkowych, gdzie nie uwzględniono odsetek 
w kwocie łącznej 61 zł, a w pozostałej części (174,50 zł) popełniono błąd 
rachunkowy,   

− nie udostępniono w jednym przypadku37 danych osobowych (imienia  
i nazwiska) podatnika oraz kwoty umorzonego jemu podatku (7.261,50 zł),    

• za 2016 r. zaniżono w jednym przypadku38 wysokość umorzonych zaległości 
podatkowych o odsetki w kwocie 12 zł.  

Pracownik odpowiedzialny za sporządzanie tych wykazów i zgłaszanie ich do 
publikacji w BIP tłumaczył powyższe rozbieżności błędami rachunkowymi oraz 
przeoczeniem.    

(dowód: akta kontroli str. 4182-4205, 4207, 4233-4235, 111-118) 

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

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości mogły wynikać z wadliwie funkcjonującego w Urzędzie systemu 
nadzoru i kontroli. Nie zapobiegł on bowiem nieprawidłowej realizacji zadań  
w zakresie umarzania zaległości podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej.  
Z powyższych względów, zdaniem Izby wskazane byłoby dokonanie przeglądu 
przyjętych w jego ramach rozwiązań pod kątem skuteczności ich funkcjonowania  
i wdrożenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, rozwiązań 
minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.  

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 Kontroli39, wnosi o: 

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie ulgi podatkowej oraz wydawanie decyzji 
w tych sprawach, w sposób odpowiadający w pełni wymogom Ordynacji 
podatkowej.   

2. Egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy de 
minimis dokumentów, wymaganych ustawą o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.   

3. Podawanie do publicznej wiadomości rzetelnie sporządzonych wykazów,  
o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.  

 

                                                      
35 Decyzja z 11.08.2014 r. Nr RRPiO.3127.1.1120002.3.2014 
36 Decyzje: z 11.02.2015 r. Nr RRPiO.1.5.2015.AT; z 31.12.2015 r. Nr RRPiO.3120.1.33.2015.KK; z 12.06.2015 r.  
Nr RRPiO.3124.1.46.2015.AT; z 25.05.2015 r. Nr RRPiO.3124.1.109.2015.AT; z 24.08.2015 r. Nr RRPiO.3120.1.20.2015.AT 
37 Decyzja z 14.10.2015 r. Nr RRPiO.3120.1.27.2015.KK wydana dla A.C-S. 
38 Dotyczyło dwóch decyzji wydanych dla jednego podatnika: z 05.08.2016 r. Nr RRPiO.3120.3.12.2016AT i z 13.12.2016 r.  
Nr RRPiO.3120.3.19.2016AT.  
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 Olsztynie. 

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. 

 
Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Piotr Górny Joanna Łukasik 

Specjalista kontroli państwowej 
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