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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/4/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec (dalej: „Urząd” 
lub „Gmina”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Stolarski, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec1 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
sposób prowadzenia przez Urząd postępowań dotyczących umarzania zaległości 
podatkowych w latach 2014-2017 (III kwartał).  

W Urzędzie powołano odpowiednią komórkę organizacyjną do prowadzenia tych 
postępowań. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli 
zarządczej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych3, przyjęto stosowne 
regulacje wewnętrzne i właściwie przypisano zadania pracownikom. Zdecydowaną 
większość skontrolowanych przez NIK postępowań przeprowadzono wg wymogów 
Ordynacji podatkowej4, z tego wszystkie w formie pisemnej oraz zakończono 
terminowym wydaniem decyzji zawierającej elementy wymagane art. 210 § 1 
Ordynacji. Prawidłowo wywiązywano się także z obowiązków sprawozdawczych,  
o których mowa w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej5. Należy podkreślić, że umorzenia zaległości podatkowych w latach 2014-
2016 nie miały istotnego wpływu na sytuację finansową Gminy, a ich udział we 
wpływach z podatków wykazywał tendencje malejące (spadek z 4,7% w 2014 r. do 
0,3% w 2016 r.). Sytuacja finansowa Gminy uległa poprawie, o czym świadczą m.in. 
rosnące wartości wskaźników budżetowych takich jak: udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem (wzrost z 10,9% w 2014 r. do 12,1% w 2016 r.), wzrost 
wskaźnika samofinansowania (z 71,5% do 112,%) oraz spadek obciążenia obsługą 
zadłużenia zarówno dochodów ogółem jak i dochodów własnych6. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały natomiast na nieprzestrzeganiu w pełni 
wymogów art. 122 i art. 187 § 1 ww. Ordynacji w siedmiu postępowaniach, 
dotyczących czterech podatników, którym umorzono zaległości podatkowe nie 
gromadząc materiału dowodowego dotyczącego m.in. ich sytuacji ekonomicznej 
oraz pozwalającego na weryfikację okoliczności wskazywanych we wnioskach o 
udzielenie ulgi. Przepisy te zobowiązują organ podatkowy m.in. do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego. 

                                                      
1 Od 19 listopada 2002 r. 
2 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości lub negatywna.  
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 
4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 
6 Na koniec 2016 r. w stosunku do stanu z 2014 r. odnotowano spadek wartości tych wskaźników odpowiednio o 1,4 i 1,2 pkt procentowe. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą7, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu8, 
zadania dotyczące prowadzenia postępowań w sprawie zaległości podatkowych 
były powierzone pracownikom WPO9. Do zadań tego wydziału należał m.in. wymiar, 
pobór, rozliczanie i umarzanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 
prowadzenie ewidencji księgowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie. 
Realizacją tych zadań zajmowało się w WPO 12 osób, w tym naczelnik i jego 
zastępca oraz 6 inspektorów i 4 podinspektorów, którzy przyjęli do realizacji zakresy 
obowiązków przypisane przez Burmistrza.  

(dowód: akta kontroli str. 5-21, 106-117) 

W latach 2014-2017 (III kw.) do Urzędu wpłynęło 195 wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych na kwotę 1.901,6 tys. zł, na podstawie których wydano 145 
decyzji na łączną kwotę 770,5 tys. zł (w tym odsetki). Ponadto w 2014 r. wydano 11 
decyzji przyznających w części ulgi na kwotę 103,5 tys. zł, po przeprowadzeniu 
postępowań wszczętych na wnioski z 2013 r. Rejestr wniosków i decyzji był 
prowadzony w formie papierowej i zawierał m.in. dane adresowe podatników, daty 
wpływu wniosków i wydania decyzji, rodzaje i kwoty umorzonych zaległości oraz 
uwagi dotyczące udzielonej pomocy. Wnioski i decyzje ujmowano także w systemie 
el-Dok10, a postępowania podatkowe w programie Xpertis11.  

(dowód: akta kontroli str. 22, 48-105, 118-125) 

1.2. W okresie objętym kontrolą JST12 umorzyła zaległości podatkowe 139 
podmiotom na łączną kwotę 2.446,9 tys. zł13, w tym 18 osobom prawnym na kwotę 
2.328,1 tys. zł oraz 121 osobom fizycznym na kwotę 118,8 tys. zł, z tego: 

– w 2014 r. ulgi przyznano 10 osobom prawnym i 57 fizycznym w kwotach 
odpowiednio 1.877,2 tys. zł i 53,9 tys. zł, w tym ogółem 61 podmiotom z tytułu 
podatku od nieruchomości (1.912,5 tys. zł), 33 – rolnego (15,3 tys. zł), 6 –  
leśnego (0,2 tys. zł) i jednej osobie fizycznej – z tytułu podatku od środków 
transportu (3,1 tys. zł); 

– w 2015 r. - 3 osobom prawnych i 33 fizycznym (227,9 tys. zł i 39,1 tys. zł), w tym 
32 - od nieruchomości (256,1 tys. zł), 20 - rolnego (8,5 tys. zł), 3 - leśnego  
(10 zł) i jednej - od środków transportu (2,4 tys. zł); 

– w 2016 r. - 2 osobom prawnym i 26 fizycznym (78,8 tys. zł i 19,9 tys. zł), w tym 
25 - od nieruchomości (94,7 tys. zł), 18 - rolnego (4 tys. zł) i 2 - leśnego (17 zł); 

– w 2017 r. (III kw.) - 3 osobom prawnym i 5 fizycznym (144,2 tys. zł i 5,9 tys. zł),  
w tym 7 - od nieruchomości (149,1 tys. zł) i 3 - rolnego (1 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 23-31) 

1.3. Urząd umorzył zaległości podatkowe kilkukrotnie 30 podmiotom (spośród 139), 
tj. 4 osobom prawnym i 26 fizycznym, w kwotach odpowiednio 392,2 tys. zł i 47 tys. 
zł (z odsetkami), w tym m.in.: 

                                                      
7 Lata 2014-2017 (III kwartał), a także działania wcześniejsze i późniejsze, jeżeli miały wpływ na działalność objętą kontrolą. 
8 Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 120/09 z 23 lipca 2009 r., zm. zarządzeniami  
Nr 157/12 z 31 grudnia 2012 r. oraz nr 139/16 z 27 grudnia 2016 r. 
9 Wydział Podatków i Opłat. 
10 Elektroniczny Dokument – oprogramowanie DMS zapewniające zintegrowane zarządzanie obiegiem dokumentów, czasem i zadaniami 
pracowników (8 modułów), rejestrację spraw i ich monitorowanie oraz wspólną pracę i komunikację między użytkownikami; wdrożono w 2006 r. 
przez ZETO Sp. z oo./Lublin, która udzieliła bezterminowej licencji na 35 stanowisk (umowa z 20.12. 2005 r.). 
11 Oprogramowanie autorstwa firmy MACROLOGIC (do 2006 r. – MACROSOFT) zastosowane do prowadzenia postępowań podatkowych oraz 
obsługi księgowej w zakresie podatków i opłat (kartoteki, ewidencje, rozrachunki), zintegrowane z kasą Urzędu. 
12 Jednostka Samorządu Terytorialnego, tj. Gmina Grójec. 
13 Z tego 2.168,6 tys. zł umorzono z urzędu (17 decyzji). 
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– jednostce gminnej - Grójeckiemu Ośrodkowi Sportu - 2 decyzjami (188,1 tys. zł), 
– zakładowi pracy chronionej - Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów - 3 (97,6 tys. zł), 
– Grójeckiemu Klubowi Sportowemu „Mazowsze” - 2 (70,5 tys. zł), 
– Grójeckiemu Centrum Logistycznemu Sp. z o. o. - 2 (36 tys. zł), 
– osobie fizycznej – 9 decyzjami (1,4 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 25-31,126-129) 

1.4. W badanym okresie wydano 50 decyzji niezgodnych z żądaniami podatników, 
którzy ubiegali się o umorzenie zaległości w łącznej kwocie 1.162,1 tys. zł (w tym 
215 tys. zł stanowiły odsetki). Spośród ww. decyzji:  

– 9 i 37 decyzji odmawiających przyznanie uli w całości wydano osobom prawnym 
i fizycznym, które wnioskowały o umorzenie zaległości w kwotach 998 tys. zł i 
132,9 tys. zł; 

– 4 decyzje przyznające ulgi w części wydano: osobie prawnej (wnioskowaną 
kwotę 60.545 zł zmniejszono o 59 zł) i 3 osobom fizycznym – zmniejszenie 
odpowiednio z kwot 12,8 tys. zł, 20,8 tys. zł i 170 zł do 9,3 tys. zł, 10,7 tys. zł i 
86 zł. 

Badanie akt 19 decyzji odmawiających umorzenia zaległości wykazało, że podatnicy 
nie odwoływali się od nich do organu wyższej instancji podatkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 32-33, 140-142) 

1.5. Analiza 88 postępowań podatkowych, tj. 42,7% spośród 206 przeprowadzonych 
w okresie objętym kontrolą, w tym 68 zakończonych decyzjami umarzającymi 
zaległości w całości (ogółem 711,5 tys. zł), 1 umarzającą w części (10,7 tys. zł) i 19 
odmawiającymi przyznania ulgi (1.100,7 tys. zł), wykazała m.in., że wydając 
decyzje, w myśl Ordynacji: 

– przestrzegano zasady pisemności postępowań (art. 126), 

– wydawano je terminowo, a w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie 
powiadamiano strony podając przyczyny jego niedotrzymania oraz wskazywano 
nowy termin załatwienia sprawy (art. 140), 

– podawano oznaczenie stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie odwoławczym (art. 210 § 1). 

W przypadku 81 postępowań (92%) zgromadzono w pełni dowody potwierdzające 
m.in. sytuację majątkową i finansową podatników uzasadniającą zastosowanie 
klauzul generalnych, o których mowa w art. 67a § 1 ww. ustawy, w tym zaistnienie 
przesłanki „ważnego interesu podatnika”. Nie stwierdzono skarg, które zawierałyby 
zarzuty naruszenia prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.  

(dowód: akta kontroli str. 130-143, 288-754) 

W przypadku 7 zbadanych postępowań (8%) zakończonych wydaniem decyzji 
umarzających zaległości (4 podatnikom) w łącznej kwocie 163,8 tys. zł, tj. 9% kwot 
wnioskowanych, nie przestrzegano w pełni wymogów art.122 i art. 187 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Nie zebrano bowiem w pełni materiału dowodowego m.in. o sytuacji 
finansowej podatników, mimo, że we wnioskach o udzielenie ulgi wskazywali oni 
ww. okoliczność jako przesłankę uzasadniającą umorzenie zaległości. 

Stosownie do wymogów Ordynacji, chcąc skorzystać z uznania administracyjnego 
przewidzianego w art. 67a § 1 ww. ustawy, organ podatkowy musi wyczerpująco 
zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy świadczący o istnieniu lub braku ważnego 
interesu publicznego lub interesu podatnika. Przesłanki umorzenia zaległości mogą 
być ustalone po zebraniu wyczerpującego materiału dowodowego (art.187 § 1), 
wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu jego całokształtu (art. 191) oraz dokładnym 
wyjaśnieniu okoliczności faktycznych (art. 122). 

Ustalone 
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W ramach ww. postępowań m.in. nie wyegzekwowano od wnioskodawców 
dokumentów potwierdzających wskazane we wnioskach okoliczności, na które 
wskazywali ubiegając się o udzielenie ulgi, w tym trudną sytuację finansową.  
W postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji nr:  

• WPO.3111.3.2.2014.MH w dniu 8 stycznia 2014 r.,WPO.3111.3.10.2014.MH  
(30 grudnia 2014 r.) oraz WPO.3111.3.7.2016.MH (30 grudnia 2016 r.), 
umorzono zaległości w łącznej kwocie 97,6 tys. zł, nie gromadząc dowodów,  
z których wynikałoby m.in. kiedy podatnik zakupił wskazaną we wniosku  
o umorzenie linię produkcyjną, jakie poniósł z tego tytułu koszty oraz czy i jaki 
wpływ miało to na sytuację finansową podatnika, w tym możliwość zapłaty 
podatku. 

Burmistrz wyjaśnił, że ww. dokumentacji nie zgromadzono wskutek przeoczenia. 

• WPO.3111.3.5.2016.MH z 30 listopada 2016 r. o umorzeniu 60,5 tys. zł, nie 
gromadząc dowodów, z których wynikałoby m.in. kiedy podatnik zakupił 
urządzenia grzewcze wskazane we wniosku, jakie poniósł z tego tytułu koszty 
oraz czy i jaki miało to wpływ na jego sytuację finansową, w tym możliwość 
zapłaty podatku. 

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że za dowód zakupu przyjęto ofertę na dostawę 
urządzeń grzewczych, którą podatnik dysponował na etapie składania wniosku  
o umorzenie zaległości, zaś faktury zakupu były uzyskane dopiero po odbiorze 
inwestycji. 

W ocenie NIK, ww. oferta nie stanowiła dowodu, że podatnik poniósł koszty z tego 
tytułu. Ponadto z załączonych do ww. wyjaśnień 4 faktur wynika, że 3 z nich na 
łączną kwotę 64,5 tys. zł były wystawione 28 listopada i 31 grudnia 2016 r., tj. po 
złożeniu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej (21 listopada 2016 r.), a tylko 
jedna przed jego złożeniem – 5 lutego 2016 r. (zaliczka 30 tys. zł), które nie 
stanowiły dowodu zapłaty. W dniu złożenia przez podatnika wniosku o ulgę, jak 
również na etapie wydania decyzji, organ podatkowy nie posiadał zatem wiedzy 
jakie koszty poniósł podatnik i jaki miało to wpływ na jego sytuację ekonomiczną. 

• WPO.3111.4.17.2014.KR i WPO.3111.4.23.2016.KR wydanymi odpowiednio 13 
czerwca 2014 r. i 7 października 2016 r., na podstawie których umorzono 
zaległości na łączną kwotę 5,1 tys. zł, nie dokonując rzetelnej oceny dowodów 
dotyczących wpływu robót drogowych przy posesji podatnika (utrudnienie 
wjazdu spowodowane robotami drogowymi) na spadek jego dochodów  
z działalności gospodarczej (handel gazem). 

Burmistrz wyjaśnił, że wpływ robót drogowych na spadek dochodów podatnika 
został zbadany na podstawie jego danych księgowych, w porównaniu do innych 
okresów, w których przyczyny te nie występowały. 

Zdaniem NIK, badanie to nie było miarodajne, gdyż dochody podatnika w marcu  
i kwietniu 2015 r. oraz maju i czerwcu 2016 r. porównano do danych z innych 
miesięcy w tych latach, zamiast do tych samych okresów w latach ubiegłych.  
Z zeznań podatkowych podatnika wynika, że w 3 latach poprzedzających złożenie 
wniosków nie ponosił on strat, natomiast podane we wnioskach straty związane  
z działalnością gospodarczą były przejściowe i wynikały z ponoszonych kosztów tej 
działalności, przy czym obroty w ww. miesiącach były porównywalne do obrotów  
w miesiącach poprzedzających i znacząco nie spadły. 

• WPO.3111.4.17.2016.KR z 25 lipca 2016 r. o umorzeniu 636 zł, nie ustalając 
wysokości strat sadowniczych wskutek klęski suszy oraz ich wpływu na sytuację 
finansową podatnika, w tym możliwość zapłaty podatku (brak dokumentacji na 
okoliczność oszacowania ww. strat). 
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Burmistrz wyjaśnił, że odstąpiono od gromadzenia ww. dokumentacji, gdyż klęska 
suszy była faktem powszechnie znanym i niezależnym od podatnika. 

NIK nie neguje faktu wystąpienia suszy. W toku postępowania nie zgromadzono 
jednak dowodów na wpływ tego zdarzenia na sytuację finansową podatnika. Organ 
podatkowy nie zażądał dowodu szacowania strat, podczas gdy w 5 analogicznych 
przypadkach (straty powstałe w wyniku czynników klimatycznych) okoliczności te 
udokumentowano stosownymi protokołami. Dotyczyło to 5 postępowań, w których 
przyznano ulgę M. i P. K. w 2015 r. (susza) oraz R. K., J. S. i R. G. w 2016 r. (grad), 
co świadczy o niejednakowym traktowaniu podatników, przy czym wg z art. 121 § 1 
Ordynacji podatkowej, postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący 
zaufanie do organów podatkowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 130-142, 288-754, 955- 1004) 

1.6. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono w Urzędzie kontroli wewnętrznych 
w WPO. W 2015 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący legalności 
postępowań dotyczących umarzania zaległości podatkowych i rozkładania ich 
płatności na raty w latach 2013-2015 (III kw.). W wyniku oceny negatywnej 
zbadanych spraw audytor zalecił m.in.: 

– wskazywanie wszystkich okoliczności przy ocenie stanu faktycznego i unikanie 
ogólnikowych uzasadnień w decyzjach o umorzeniu zaległości (21% decyzji); 

– zaprzestanie wydawania decyzji dla tych samych podatników, których sytuacja 
jest niezmienna i nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności (np. kredytowano de 
facto działalność gospodarczą 2 osób wydając im 9 decyzji przez kilka lat); 

– udzielanie ulg wyłącznie w udowodnionych przypadkach spełniania warunków 
jej udzielenia i stosowanie zasady równego traktowania podatników. 

(dowód: akta kontroli str. 144-163) 

W odniesieniu do ustaleń i zaleceń audytora wewnętrznego naczelnik WPO zajęła 
stanowisko wnosząc zastrzeżenia, że negatywna ocena niektórych decyzji była 
bezpodstawna. Wg orzecznictwa sądowego, przy wydawaniu decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowych, uzasadnienia ”ważnego interesu podatnika” nie można 
ograniczać tylko do okoliczności wyjątkowych niezależnych od podatnika, lecz 
należy kierować się także jego sytuacją ekonomiczną, natomiast „ważny interes 
publiczny” wymaga uwzględnienia sytuacji, że zapłata zaległości może spowodować 
konieczność sięgania przez podatnika do finansowej pomocy państwa. Zastrzeżenia 
naczelnika audytor uznał za bezzasadne. 

W wyjaśnieniu przyczyn braku kontroli wewnętrznych Skarbnik Gminy podała, że nie 
przeprowadzała planowych kontroli w WPO, lecz kontroluje ten wydział na bieżąco 
w ramach sprawowanego nadzoru, jednakże czynności w tym zakresie nie są 
dokumentowane. Z nadzoru nad pracą WPO wynikało, że czynności dotyczące 
rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat prowadzone były 
prawidłowo, a kwestie zasadności udzielania ulg i umorzeń zaległości pozostawały 
w gestii Burmistrza i upoważnionego naczelnika WPO. 

(dowód: akta kontroli str. 164-173, 222) 

Wątpliwości w zakresie prowadzenia przez WPO postępowań podatkowych wyraziła 
także RIO14 w wyniku kontroli kompleksowej w 2016 r. (dotyczącej pracy w 2015 r.), 
stwierdzając m.in. przypadki udzielania ulg podatkowych podmiotom, które nie 
przedłożyły sprawozdań finansowych lub na dzień złożenia wniosku nie posiadały 
zaległości podatkowych oraz niedokonywanie sprawdzania deklaracji na podatek od 
środków transportowych, stosownie do art. 272 Ordynacji podatkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 174-189,948-954) 

                                                      
14 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. 
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1.7. Sytuacja finansowa Gminy w latach 2014-2016 uległa poprawie, o czym 
świadczyły m.in. zmiany wartości jej wskaźników finansowych15. Na koniec 2016 r.  
w stosunku do 2014 r., w odniesieniu do: 

• Wskaźników budżetowych: wzrósł udział dochodów bieżących w dochodach 
ogółem z 95,7% do 96,1%, udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem - 
z 10,9% do 12,1% oraz wskaźnik samofinansowania - z 71,5% do 112,0%. 
Udział dochodów bieżących, dochodów własnych i nadwyżki operacyjnej  
w dochodach ogółem był wyższy od średnich wartości tych wskaźników 
wyliczonych dla gmin wiejsko-miejskich (dalej: „średnie krajowe”.).  

• Wskaźników na mieszkańca: zwiększyła nadwyżka operacyjna z 304,90 zł do 
456,04 zł oraz zmniejszył się stan zobowiązań ogółem z 878,99 zł do 732,26 zł. 
Wartości tych wskaźników w stosunku do średnich krajowych były na lepszym 
poziomie. Wzrosły również transfery bieżące z 881,38 zł do 1.534,32 zł. 

• Wskaźników zobowiązań wg tytułów dłużnych: zmniejszył się udział zobowiązań 
ogółem w dochodach ogółem z 31,3% do 19,4%, obciążenie dochodów ogółem 
i dochodów własnych obsługą zadłużenia zmniejszyło się odpowiednio z 5%  
i 7,4% do 3,6% i 6,2%. Wartości tych wskaźników były niższe w stosunku do 
średnich krajowych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Zachowana została zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych (Ufp). Zgodnie z art. 242 ust. 1 tej ustawy, zaplanowane dochody 
bieżące w tych latach powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 
środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, były wyższe od planowanych 
wydatków bieżących. Na koniec 2014 r. zadłużenie JST wynikające z przyjętej 
uchwały budżetowej (ze zm.), względem dochodów wykonanych nie przekraczało 
limitu 60% z art. 170 ww. Ufp, natomiast planowana łączna kwota spłaty 
zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 Ufp – limitu 15%. Na koniec 2014 r. 
roczny wskaźnik spłaty zobowiązań (IWZ)16 obliczony w myśl art. 243 tej ustawy 
wyniósł 4,97% przy dopuszczalnym 12,83%, w 2015 r. wynosił 4,59% (12,16%),  
w 2016 r. – 3,57% (12,26%), w 2017 r. – 3,6% (12,72%).  

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 190-221) 

1.8. W okresie objętym kontrolą JST nie obniżała stawek podatku rolnego i leśnego, 
a skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od 
środków transportowych, wyniosły odpowiednio: 

– 1.321,2 tys. zł i 989,7 tys. zł w 2014 r., tj. 3,2% i 2,4% wpływów podatkowych; 
– 1.431,3 tys. zł i 979,6 tys. zł w 2015 r. (3,4% i 2,3%); 
– 1.344 tys. zł i 826,6 tys. zł w 2016 r. (3% i 1,9%); 
– 647,7 tys. zł i 760,7 tys. zł w 2017 r. (1,8% i 2,1%). 
Wskaźnik umorzenia zaległości z tytułu podatków od nieruchomości w wykonaniu 
dochodów z tego tytułu zmniejszył się z 13,8% w 2014 r. do 1,7% w 2015 r. i 0,1%  
w 2016 r., a następnie wzrósł do 1,2% w 2017 r. Stan zaległości tytułem podatków 
od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego, spadków i darowizn 
oraz czynności cywilnoprawnych zmalał z 1.813,6 tys. zł w 2014 r. do 1.753,3 tys. zł  
w 2015 r. (spadek 2,8%), a następnie wzrósł do 2.939,3 tys. zł w 2016 r. (o 40%)  
i 3.454,3 tys. zł w III kw. 2017 r. (o 14,9%). Ogółem zaległości z tytułu dochodów 
podatkowych wykazywały tendencję malejącą z 1.931,1 tys. zł w 2014 r. do 269,5 
tys. zł w 2015 r. i 103,1 tys. zł w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 36-40, 223-250) 

                                                      
15 Do oceny sytuacji finansowej wykorzystano wskaźniki budżetowe Ministerstwa Finansów opracowane dla jst. w latach 2014-2016. 
16 Określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów  
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których 
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90; wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz  
z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90; potencjalnych spłat 
kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji od planowanych dochodów ogółem budżetu. 
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1.9. W okresie objętym kontrolą, na podstawie art. 67d Ordynacji wydano z urzędu 
17 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, na łączną kwotę 2.168,6 tys. zł  
(w tym odsetki w kwocie 543,8 tys. zł, z czego 255 zł dotyczyło 14 osób fizycznych,   
a pozostała kwota 3 osób prawnych. W przypadku osób fizycznych wydanie decyzji 
wynikało z kwot zaległości, które nie przekraczały wartości kosztów upomnienia  
w postępowaniu egzekucyjnym, 2 osobom prawnym zaległości umorzono wskutek 
zakończenia postępowań upadłościowych, a względem jednej brakowało możliwości 
uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Badanie legalności 17 ww. 
decyzji wykazało, że wszystkie spełniały wymogi określone w Ordynacji podatkowej 
oraz były poprzedzone postępowaniem podatkowym zgodnym z jej przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 262-287)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania Urzędu w zbadanym zakresie. 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

2.1. W okresie objętym kontrolą, na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji, Urząd 
umorzył zaległości podatkowe 51 podmiotom gospodarczym na łączną kwotę 600,8 
tys. zł. Ulgi te stanowiły pomoc de minimis, w tym 534,0 tys. zł dla 8 osób prawnych i 
66,8 tys. zł dla 43 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 
rolniczą. Dla 23 podmiotów zaległości umorzono kilkukrotnie (co najmniej 2 razy)17. 

 (dowód: akta kontroli str. 42-47,130-142) 

2.2. Łączna kwota udzielonej w okresie 3 lat pomocy de minimis (tj. roku, w którym 
udzielono pomocy i 2 latach poprzednich), w przypadku podmiotów  działających  
w sektorze rolnym (36), transportu drogowego (2) i pozostałych podmiotów (13), nie 
przekraczała odpowiednio 15, 100 lub 200 tys. euro. Wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy Urząd uzyskał od tych podmiotów wszystkie dokumenty, o których mowa  
w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, w tym oświadczenia o pomocy otrzymanej w 3 ww. latach. Zgodnie z art. 
5 ust. 3 ww. ustawy, podatnikom wydano zaświadczenia stwierdzając, że udzielona 
pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Zaświadczenia te zawierały wszystkie 
elementy wg § 3 rozporządzenia w sprawie zaświadczeń o ww. pomocy18. 
Wszystkie zaświadczenia wydano w dniach wydania decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 42-47,130-142) 

2.3. Terminowo sporządzano i przekazywano do UOKiK19 sprawozdania dotyczące 
udzielanej podmiotom pomocy de minimis. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 10 ww. ustawy, 
sprawozdania opracowano z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, a następnie w myśl 
§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie składania sprawozdań o udzieleniu pomocy 
publicznej20, przekazywano w ciągu 7 dni od dnia udzielenia pomocy (22 szt.). 

Stosownie do art. 32a ww. ustawy, Urząd przekazał do MRiRW21 36 sprawozdań  
o pomocy de minimis w rolnictwie (w latach 2014-2016), które dotyczyły 36 osób 
(brak pomocy w 2017 r.). W sprawozdaniach podano m.in. dane o podatnikach oraz 
wartości i formie pomocy, podstawę prawną i okres sprawozdawczy, tj. informacje 
wg § 4 rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy w rolnictwie lub 
rybołówstwie i informacje o jej nieudzieleniu22. 

 (dowód: akta kontroli str. 251-261) 

                                                      
17 Łącznie wydano 88 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych w formie pomocy de minimis. 
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350.). 
19 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu 
takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).  
21 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
22 Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie 
oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081, ze zm.), zm. rozporządzeniem z 5 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 120). 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w zbadanym zakresie. 

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

Urząd podawał do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych i fizycznych, 
którym w zakresie podatków umorzono zaległości w kwocie przewyższającej łącznie 
500 zł, ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyn udzielenia ulgi. Wykazy 
publikowano w BIP23 na stronie internetowej Urzędu, w terminie, o którym mowa  
w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f Ufp, tj. do 30 maja roku następnego. Dane zawarte  
w upublicznionych wykazach były rzetelne oraz zgodne z wydanymi decyzjami.  
Oględziny ww. strony BIP potwierdziły, że przedmiotowe informacje zamieszczano 
co roku w zakładkach „Prawo lokalne” i „Budżet”. 

(dowód: akta kontroli str. 880-947) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu w zbadanym zakresie. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK24, 
wnosi o prowadzenie spraw o udzielenie ulg podatkowych w sposób odpowiadający  
w pełni wymogom Ordynacji podatkowej, w zakresie gromadzenia dowodów 
potwierdzających okoliczności wskazane we wnioskach podatników. 

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 ww. ustawy, proszę o poinformowanie NIK, w terminie 21 dni od 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosku pokontrolnego 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       marca 2018 r. 

 Dyrektor  

                       Kontroler  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Olsztynie 

Edward Odojewski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

Andrzej Zyśk 
 

........................................................ 
Podpis                                Podpis 

 

                                                      
23 Biuletyn Informacji Publicznej. 
24 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524). 
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