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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 

Kontrolerzy 1. Izabela Kowalska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/152/2017 z 19 grudnia 2017 r. 

2. Beata Saba, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/1/2018 z 5 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Biskupcu (dalej: „Urząd”)   

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kamil Kozłowski – Burmistrz (dalej: „Burmistrz” lub „organ podatkowy”). 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 sposób prowadzenia w Urzędzie,  
w latach 2014-2017 (III kwartały), postępowań podatkowych w sprawie umorzeń 
zaległości podatkowych.  

W okresie tym w istotnym stopniu nie przestrzegano w pełni wymogów określonych 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2, nieprawidłowości 
stwierdzono bowiem w 49,5% przeprowadzonych postępowań3. Dotyczyły one  
w szczególności: 

− niewywiązania się organu podatkowego z obowiązku dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz zebrania materiałów dowodowych potwierdzających 
sytuację finansową wnioskodawców, czym  naruszono art. 122 i art. 187 § 1  
ww. ustawy, 

− umorzenia zaległości podatkowych niektórym wnioskodawcom, pomimo  
iż postępowanie podatkowe, w tym dowody zgromadzone w jego toku, nie 
wykazało, aby zaistniały ustawowe przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub 
„interesu publicznego”, umożliwiające umorzenie zaległości. 

Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis.  
W jednym przypadku zastosowano procedurę dotyczącą udzielania pomocy de 
mimimis mimo, że w sprawie tej (podatnik nie prowadził działalności gospodarczej) 
nie zachodziły przesłanki do udzielania pomocy w tej formie. Ponadto stwierdzono, 
że nierzetelnie wywiązywano się z obowiązków sprawozdawczych, wynikających  
z § 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 publicznych4.    

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm., (dalej: „Ordynacja podatkowa”). 
3 Tj. w 59 spośród 107 postępowań podatkowych objętych badaniem. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871, dalej: „rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej”. 
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Nieprawidłowości te wskazują na to, że w Urzędzie nie zapewniono funkcjonowania 
skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5. 

Odnotowania wymaga natomiast fakt, że wartość dokonanych umorzeń nie miała 
istotnego wpływu na sytuację finansową Gminy, gdyż stanowiły one od 0,8% w 2014 r. 
do 0,6% w 2016 r. jej dochodów ogółem. Sytuacja ta w badanym okresie uległa 
poprawie. Świadczą o tym w szczególności rosnące wartości wskaźników 
budżetowych, takich jak: udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (wzrost 
z 9,3% w 2014 r. do 10,6% w 2016 r.), wskaźnika samofinansowania (z 70,3% do 
173,6%) oraz brak zobowiązań wymagalnych.  

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 września) do Urzędu wpłynęło 219 wniosków  
o umorzenie zaległości podatkowych, w łącznej kwocie 2.840,0 tys. zł. Na ich 
podstawie wydano 134 decyzje umarzające zaległości w całości lub w części na 
łączną kwotę 1.803,0 tys. zł6. Wnioski oraz decyzje ewidencjonowano w rejestrze 
prowadzonym w formie elektronicznej. Ujmowano w nim m.in.: imię i nazwisko 
wnioskodawcy, datę wpływu wniosku oraz wydania decyzji, treść żądania i sposób 
jego załatwienia oraz kwotę umorzonych zaległości.       

 (dowód: akta kontroli str. 5-32) 

1.2. W badanych latach organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe  
162 podatnikom, w tym: 

– 34 osobom prawnym – zaległości w łącznej kwocie 1.265,0 tys. zł, w tym  
1.264,0 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości, 

– 128 osobom fizycznym – zaległości na kwotę 112,0 tys. zł, w tym: z tytułu 
podatku od nieruchomości – 67,0 tys. zł, podatku rolnego – 38,0 tys. zł, podatku 
leśnego - 0,3 tys. zł oraz podatku od środków transportu - 7,0 tys. zł. 

Burmistrz umorzył zaległości podatkowe kilkukrotnie 22 podatnikom (9 osobom 
prawnym i 13 fizycznym), wydając im od dwóch do siedmiu decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 33-34) 

1.4. W badanym okresie w 113 przypadkach wydano decyzje niezgodne z żądaniem 
wnioskodawcy, w tym 80 odmawiających przyznania ulg w całości na łączną kwotę 
479,2 tys. zł  i 33 decyzje umarzające zaległości w części na łączną kwotę 551,2 tys. zł 
(z wnioskowanych 1.087,9 tys. zł). Po wydaniu tych decyzji, w pięciu przypadkach 
podatnicy złożyli odwołania do organu wyższej instancji. Organ odwoławczy uchylił 
decyzje Burmistrza i przekazał je do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym 
przeprowadzeniu postępowań podatkowych, w trzech przypadkach udzielono ulg.  

 (dowód: akta kontroli str. 35-42)        

1.5. Analiza 107 postępowań podatkowych7, po przeprowadzeniu których wydano 
84 decyzje umarzające zaległości podatkowe w łącznej kwocie 1.787,9 tys. zł oraz 
23 odmawiające przyznania ulg na kwotę 413,8 tys. zł wykazała m.in., że:  

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, (dalej: „ustawa o finansach publicznych”). 
6 Kwota zaległości wraz z odsetkami.  
7 Wszystkie decyzje podlegające badaniu zostały podpisane przez Skarbnik Gminy, która była upoważniona m.in. do wydawania  
w imieniu Burmistrza decyzji w sprawie umorzeń zobowiązań pieniężnych.  

Opis stanu 
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− przestrzegano zasady pisemności postępowania, określonej w art. 126 Ordynacji 
podatkowej, 

− decyzje zawierały elementy wskazane w art. 210 § 1 tej ustawy, tj. m.in. 
oznaczenie strony, organu podatkowego, powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o trybie 
odwoławczym, 

− decyzje wydawano w terminie wskazanym w art. 39 § 1 Ordynacji podatkowej, 

− w 52 postępowaniach organ podatkowy podjął niezbędne działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy  
w postępowaniu podatkowym (art. 122), a w przypadku braków we wniosku, 
wzywał wnioskodawców o ich uzupełnienie w terminie 7 dni (art. 169 § 1). 

 (dowód: akta kontroli str. 43-62)     

W 53 (49,5% ogółu badanych) postępowaniach podatkowych, zakończonych 
wydaniem 47 decyzji umarzających zaległości podatkowe w kwocie 1.588,7 tys. zł  
(w tym odsetki 385,5 tys. zł) oraz sześciu decyzji odmawiających przyznanie ulg na 
kwotę 75,8 tys. zł, nie były w pełni przestrzegane wymogi Ordynacji podatkowej8. 
Stwierdzono bowiem, że: 

1. W 18 postępowaniach9 nie wywiązano się z obowiązku dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego (tj. m.in. okoliczności wskazanych przez podatników we 
wnioskach o umorzenie zaległości) oraz zebrania materiałów dowodowych, 
pozwalających na zweryfikowanie sytuacji finansowej wnioskodawcy w zakresie 
możliwości zapłaty zaległości podatkowej, do czego zobowiązywał przepis 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. W ww. postępowaniach nie wyegzekwowano od podatników 
niektórych wymaganych dokumentów i informacji żądanych przez organ podatkowy 
na potwierdzenie przesłanek ubiegania się o ulgę, zawartych we wnioskach lub  
w oświadczeniach podatników (np. stanu ich dochodów, należności czy też 
zobowiązań). W przypadku: 

• Osób prawnych – nie zgromadzono dowodów, z których wynikałoby, że ich 
sytuacja finansowa uniemożliwia zapłatę podatku. Do wniosków tych nie 
załączono dokumentów finansowych (m.in. bilansów i rachunków wyników) lub 
zgromadzono takie dokumenty, jednakże nie dotyczyły one aktualnej sytuacji 
finansowej, gdyż dotyczyły okresu od 6 do 11 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku. Dotyczyło to m.in. postępowania: 

− SPF.3120.18.2016, w którym podatnik w dniu 5 grudnia 2016 r. wniósł  
o umorzenie zaległości za 2016 r., załączając do wniosku dokumentację 
finansową za 2015 r. W toku postępowania podatkowego nie zgromadzono 
dowodów, które pozwoliłyby ustalić czy i w jaki sposób zmieniła się sytuacja 

                                                      
8 SFP. 3120.05.2014, SFP.3120.01.2014, SFP.3120.01.2015, SFP.3120.02.2016, SFP.3120.02.2017, SFP.3120.05.2016, 
SFP.3120.06.2016, SFP.3120.06.2017, SFP.3120.09.2014, SFP.3120.09.2015, SFP.3120.11.2017, SFP.3120.14.2017, 
SFP.3120.15.2017, SFP.3120.16.2016, SFP.3120.18.2015, SFP.3120.19.2016, SFP.3120.20.2014, SFP.3120.21.2014, 
SFP.3120.21.2015, SFP.3120.22.2014, SFP.3120.22.2016, SFP.3120.23.2016, SFP.3120.24.2015, SFP.3120.33.2014, 
SFP.3120.36.2015, SFP.3120.38.2014, SFP.3121.01.2015, SFP.3121.01.2016, SFP.3121.03.2016, SFP.3121.03.2017, 
SFP.3121.04.2014, SFP.3121.05.2016, SFP.3121.05.2017, SFP.3121.06.2016, SFP.3121.12.2016, SFP.3121.16.2016,  
SFP.3123.04.2016, SFP.3127.01.2014, SFP.3127.01.2017, SFP.3127.06.2017, SFP.3127.07.2017, SPF.3120.01.2016, 
SPF.3120.04.2017, SPF.3120.07.2016, SPF.3120.12.2016, SPF.3120.12.2017, SPF.3120.13.2016, SPF.3120.18.2016, 
SPF.3120.23.2014, SPF.3120.23.2015, SPF.3120.25.2014, SPF.3120.27.2014, SPF.3120.37.2015. 
9 Zakończonych wydaniem 14 decyzji umarzających zaległości podatkowe w kwocie 793,2 tys. zł, w tym odsetki 357,7 tys. zł oraz 
czterech odmawiających udzielenia ulgi w wysokości 58,5 tys. zł w tym odsetek 7,3 tys. zł: SPF.3120.23.2014, SPF.3120.37.2015, 
SPF.3120.04.2017, SPF.3120.12.2016, SPF.3120.01.2016, SPF.3120.18.2016, SFP.3127.06.2017, SPF.3120.27.2014, 
SPF.3123.04.2016, SPF.3120.12.2017, SFP.3127.01.2017, SFP.3120.15.2017, SFP.3120.23.2016, SFP.3120.18.2015, 
SFP.3121.16.2016, SFP.3120.01.2014, SFP.3120.02.2016, SFP.3120.21.2015. 
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finansowa tego podatnika w roku ubiegania się o ulgę. Mimo to, w dniu 15 
grudnia 2016 r. wydano decyzję umarzającą zaległość.  

− SPF.3120.04.2017 wszczętego w dniu 2 lutego 2017 r. w związku ze 
złożeniem przez podatnika wniosku o umorzenie zaległości za 2016 r. Do 
wniosku  załączono jedynie bilans oraz rachunek zysków i strat za 2015 r. 
Organ nie uzyskał natomiast dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej 
tego podatnika w 2016 r. W dniu 1 marca 2017 r. umorzył natomiast zaległość 
w podatku, a w uzasadnieniu wydanej decyzji wskazano, że z uwagi na 
uwzględnienie w całości żądania strony, na podstawie art. 210 § 5 Ordynacji 
podatkowej, odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia decyzji.  

NIK wskazuje, że organ podatkowy błędnie przyjął, iż decyzja przyznająca ulgę 
może nie zawierać uzasadnienia. Zgodnie z zapisami art. 210 § 5 Ordynacji 
podatkowej można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona  
w całości żądanie strony. Nie dotyczy to jednak decyzji, na podstawie której 
przyznano ulgę w zapłacie podatku. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjęty w Urzędzie sposób dokumentowania 
sytuacji finansowej osób prawnych wynikał z interpretacji rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w którym wskazano, że  wnioskodawca 
przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy, informacje dotyczące sytuacji 
ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat 
obrotowych, tj. zakończonych bilansem i rachunkiem zysków i strat. Dodała, że 
w przypadku organizacji, które działają na rzecz społeczności lokalnej, 
będącymi organizacjami non-profit i nie działają dla osiągnięcia zysku – 
umorzenie zaległości było podyktowane interesem ogólnospołecznym.  

• Osób fizycznych – organ podatkowy wydawał decyzje przyznające ulgi  
w zapłacie zaległości z tytułu podatku, mimo że podatnicy nie złożyli oświadczeń 
o sytuacji majątkowej z trzech ostatnich miesięcy, do czego zostali przez organ 
podatkowy wezwani. Dotyczyło to m.in. postępowania SFP.3127.06.2017,  
w trakcie którego organ podatkowy wezwał podatnika do wypełnienia 
oświadczenia o stanie majątkowym i przedstawienia aktualnej sytuacji 
materialnej oraz innych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie. 
Pomimo, że podatnik, oprócz wniosku o umorzenie zaległości, nie przedłożył 
innych dokumentów, które potwierdzałyby, że z uwagi na sytuację finansową nie 
ma możliwości zapłaty zaległego podatku, organ przychylił się do jego wniosku  
i umorzył w części zaległość podatkową. Fakt niezgromadzenia ww. dowodów 
znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu decyzji o udzieleniu ulgi, w której 
stwierdzono m.in.:, że „organ bez aktywnego udziału strony w postępowaniu nie 
jest w stanie zgromadzić dowodów, na podstawie których mógłby dokonać 
oceny sytuacji finansowej i bytowej strony”.      

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podatnik ten od wielu lat korzystał z pomocy 
socjalnej i jego sytuacja finansowa została ustalona z pracownikiem MOPS.   

NIK nie podziela stanowiska Skarbnika Gminy. Umorzenie zaległości 
podatkowych następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Zatem to 
wnioskujący podatnik ma obowiązek zupełnego, wszechstronnego i rzetelnego 
wyjaśnienia organom jaka jest jego faktyczna sytuacja życiowa, zdrowotna  
i materialna. Umorzenie zaległości, jeśli ma być zgodne z prawem, w żadnym 
razie nie może być oparte na fragmentarycznych twierdzeniach zainteresowanego 
podatnika (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie  
z 7.11.2017 r., I SA/Lu 601/17). 

                 (dowód: akta kontroli str. 44-202) 
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2. W przypadku 33 spraw organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w kwocie 
799,2 tys. zł (w tym odsetki 34,0 tys. zł), pomimo że w postępowaniach 
podatkowych nie zgromadzono materiału dowodowego, który wskazywałby,  
że w tych przypadkach zaistniały przesłanki do umorzenia zaległości podatkowej, 
określone w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. I tak, w przypadku: 

• 15 spraw10 ulgi w spłacie zobowiązań na kwotę 24,5 tys. zł przyznano 
podatnikom w związku z wykonanymi przez nich pracami oraz nakładami 
poniesionymi na rzecz Gminy, w tym m.in. za straty w gruntach rolnych po 
wykonaniu wykopu pod kanalizację lub wodociąg, przeprowadzone remonty 
dróg gminnych, stanowiących drogi dojazdowe do nieruchomości 
wnioskodawców, uporządkowanie terenu po rajdzie11, którego część trasy 
przeprowadzona została przez działkę podatnika. We wnioskach o ulgę 
podatnicy powoływali się m.in. na obietnicę pracowników Urzędu pokrycia szkód 
przez Gminę. Przyznane ulgi stanowiły rekompensatę za wykonane prace.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tych przypadkach przesłanką udzielenia ulg był 
ważny interes publiczny wynikający z przeznaczenia własnych nakładów 
podatników na drogi gminne lub przesłanką był ważny interes podatnika, 
wynikający z faktu korzystania z przejazdu przez okolicznych mieszkańców 
przez grunty podatników, w związku z czym ponieśli oni straty w uprawach. 
Wskazała, że w jednym przypadku podatnik miał trudności z uzyskaniem zgody 
na zjazd z drogi krajowej do zakupionej od Gminy działki. Spowodowało to 
opóźnienia w prowadzonej przez niego budowie oraz zwiększenie kosztów.   

W przypadku szkód powstałych w wyniku przeprowadzanego rajdu, Burmistrz 
wyjaśnił, że co prawda Gmina nie była jego organizatorem, ale odbywał się on 
pod patronatem Burmistrza Biskupca, stąd uważał, że podatnikowi należy się 
pomoc w związku z poniesionymi stratami.                      

Dodatkowo, w dwóch z ww. 15 postępowań nie wywiązano się z obowiązku 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, do czego zobowiązywał przepis  
art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. W toku tych postępowań, 
zakończonych wydaniem decyzji12 o umorzeniu zaległości podatkowej na kwotę 
5,3 tys. zł, nie zgromadzono dowodów, z których wynikałoby z jakich przyczyn 
wnioskodawca ubiega się o udzielenie ulgi (takiej informacji nie zawierał również 
wniosek złożony przez podatnika).    

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że organ znał podstawę wniosku, gdyż podatnik 
występował z wnioskiem nie po raz pierwszy i w tej samej sprawie.                        

 (dowód: akta kontroli str. 197-198, 203-364) 

• W przypadku siedmiu postępowań podatkowych dotyczących spółki gminnej – 
Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o., której umorzono zaległości 
podatkowe na kwotę 105,0 tys. zł. We wnioskach spółka podawała, że  
w przypadku zapłaty podatku nie miałaby środków na opłacenie innych 
powinności, które realizuje w imieniu Gminy. Wskazywała, że ponosi nakłady na 
zasób gminny wykraczający poza wpływy z czynszu, w tym m.in. realizuje 
zalecenia po przeglądach technicznych. Na trudności w regulowaniu 
zobowiązań nie wskazywały jednak dołączone do wniosków dokumenty 
finansowe. Dane ze sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat 

                                                      
10 SFP.3121.04.2014, SFP.3121.01.2015, SFP.3121.12.2016, SFP.3121.01.2016, SFP.3121.03.2016, SFP.3121.06.2016, 
SFP.3121.03.2017, SFP.3121.05.2017, SFP.3127.07.2017, SFP.3120.09.2014, SFP.3120.21.2014, SFP.3120.16.2016, 
SFP.3120.19.2016, SFP.3120.06.2017, SFP.3120.11.2017. 
11 Rajd Poland Trophy Dragon Winch Extreme 2014. 
12 SFP.3120.06.2017, SFP.3120.11.2017. 
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za lata 2012-2016) wykazywały wysoki stan środków pieniężnych13.  
O posiadanych wolnych środkach pieniężnych świadczyły również uzyskiwane 
przychody finansowe w postaci odsetek, tj.: 31,9 tys. zł w 2012 r., 38,5 tys. zł  
w 2013 r., 29,6 tys. zł w 2014 r., 39,8 tys. zł w 2015 r. Przychody netto ze 
sprzedaży również rosły od 3.191,2 tys. w 2012 r. zł do 3.329,2 tys. zł w 2015 r. 
(wzrost o 4,3%). Spółka posiadała także płynność finansową (wskaźnik 
płynności bieżącej pozostawał na zbliżonym poziomie: 4,0 w 2015 r., 4,2  
w 2014 r., 4,8 w 2013 r., 4,4  w 2012 r.).    

• W przypadku czterech postępowań podatkowych dotyczących spółki gminnej – 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., której umorzono 
zaległości podatkowe na kwotę 616,7 tys. zł oraz odsetki w kwocie 24,6 tys. zł. 
We wnioskach spółka podawała, że wykonała inwestycje służące całej 
społeczności miasta i gminy Biskupiec. Wskazywała również, że wydatki te nie 
były ujęte w preliminarzach budżetowych zarówno Urzędu jak i Spółki i zostały 
pokryte ze środków własnych. Z dołączonych do wniosków sprawozdań 
finansowych (bilans i rachunek zysków i strat za lata 2012-2014) wynikało 
natomiast, że sytuacja finansowa uległa poprawie14. Spółka posiadała również 
płynność finansową (wskaźnik płynności bieżącej wzrósł z 0,9 w 2012 r. do 1,2 
w 2014 r.). 

• W przypadku trzech postępowań dotyczących Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Biskupcu, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 13,3 tys. zł 
oraz odsetki w kwocie 0,5 tys. zł. We wnioskach MOPS wskazywał, że jest 
jednostką budżetową i nie planował w budżecie środków na podatek. Do 
wniosków tych nie załączano żadnych dokumentów, a organ podatkowy nie 
wzywał o ich dostarczenie.    

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że spółki ze 100% udziałem Gminy wykonały szereg 
inwestycji służących Gminie, m.in.: modernizację oczyszczalni ścieków, zakup 
pojazdów do zbierania odpadów, administrowanie zasobem mieszkaniowym. 
Dodała, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz społeczności 
lokalnej oraz że nie uzyskuje dochodów. Podała, że propozycje złożonych przez 
MOPS planów finansowych na lata 2014-2016, w których nie ujęto środków na 
podatek od nieruchomości, zostały przyjęte i zaakceptowane,  
tj. wprowadzone do budżetu. Przyczyną tego był fakt, że oczekiwano na zmianę 
przepisów odnośnie konieczności zapłaty podatku przez spółki gminne. 
Zdaniem Skarbnik, działania tych podmiotów spełniają kryterium interesu 
publicznego.   

 

Zdaniem NIK, umorzenie zaległości podatkowych nie może być sposobem 
kompensowania poniesionych przez podatnika nakładów. Stosownie do zapisów  
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 analizowanych 
spraw ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiły rekompensaty za 
określone działania podatników na rzecz Gminy oraz pomoc w rozwoju własnych 
spółek i nie spełniały zatem przesłanek uzasadniających przyznanie wsparcia.   

W ocenie NIK, pojęcia „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny” są 
przesłankami, które muszą wystąpić, aby możliwe było umorzenie zaległości 

                                                      
13 Wg stanu na koniec lat 2012, 2013, 2014 środki pieniężne wynosiły  odpowiednio 447,2 tys. zł, 560,9 tys. zł, 350,7 tys. zł, 373,4 
tys. zł, 709,4 tys. zł. 
14 Wg stanu na koniec 2012 r., Spółka wykazał stratę w kwocie 44,6 tys. zł, na koniec 2013 r. i 2014 r. zysk netto: 236,9 tys. zł, 
222,3 tys. zł, środki pieniężne wynosiły odpowiednio 50,7 tys. zł, 71,8 tys. zł, 18,3 tys. zł.  
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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. Pomoc własnej spółce wymaga często podjęcia 
odpowiednich działań, np. w formie jej dokapitalizowania. NIK zwraca jednak uwagę, 
że działania te nie mieszczą się w granicach określonych przepisami Ordynacji 
podatkowej, w szczególności nie spełniają kryterium ww. klauzul generalnych, 
powinny przyjąć zatem inną formę wsparcia. 

Należy również podkreślić, że przeprowadzona w toku niniejszej kontroli analiza 
postępowań podatkowych dotyczących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wykazała, że jednostka ta w ogóle nie planowała w swoim budżecie środków na 
zapłatę podatku od nieruchomości. Fakt ten wskazuje, że w badanym okresie 
zasadą stosowaną przez organ podatkowy było umarzanie zaległości ww. 
podmiotowi.  

NIK zwraca również uwagę, że w wyroku z 2016 r. Sąd stwierdził15 m.in.,  
że umorzenie zaległości podatkowych nie może być sposobem kompensowania 
poniesionych przez podatnika nakładów.  

Z orzecznictwa w tym zakresie wynika również, że: 
– podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, powinien zważać na 

wysokość dochodów, obciążenia oraz zabezpieczyć środki na ten cel. 
Niemożliwe jest umarzanie przez organ podatkowy kolejnych rat podatku firmie 
przynoszącej zyski. Byłoby to bowiem kredytowanie działalności gospodarczej 
przez Skarb Państwa. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Olsztynie z 7.05.2009 r., I SA/Ol 157/09), 

– z uwagi na charakter podatku od nieruchomości nie jest przesłanką do 
umorzenia zaległości w tym podatku wskazanie przez podatnika notorycznego 
braku środków pieniężnych na zapłatę podatku jako ważnego interesu 
podatnika (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie  
z 20.05.2004 r., III SA 2919/03), 

– ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych 
przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. 
Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Interes 
publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje 
konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie 
będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych (wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego  w Szczecinie z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98), 

– w interesie publicznym leży wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych, 
przez co realizowana jest zasada wykonywania obowiązku ponoszenia ciężarów 
i świadczeń publicznych, w tym podatków (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie z 18.05.2012 r., I SA/Lu 108/12). 

Mając na uwadze obowiązującą konstytucyjną zasadę powszechności 
opodatkowania16, udzielenie ulgi w formie umorzenia należy zatem traktować jako 
instytucję nadzwyczajną, uzasadnioną wyjątkowymi sytuacjami. Należności 
podatkowe stanowią bowiem źródło dochodów gminy, które mają wpływ na jej 

                                                      
15 I SA/Bd 129/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 10 maja 2016 r.  
16 Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.) stanowi, że każdy jest 
obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. 
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równowagę finansową oraz zakres realizowanych zadań własnych. Należy mieć też 
na względzie, że ustawodawca nie zwolnił jednostek utworzonych przez samorząd 
terytorialny z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 358, 365-524, 722-727) 

3. W sześciu przypadkach17, w których przedłużono termin załatwienia sprawy,  
nie wskazano podatnikom przyczyny niedotrzymania terminu, co było niezgodne  
z art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w przypadku tych postępowań omyłkowo nie wpisano  
przyczyny przedłużenia postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 100-103, 125-132, 197-198, 525-548) 

4. W trzech przypadkach18, dotyczących zaległości na łączną kwotę 7,5 tys. zł, które 
zostały zapłacone po złożeniu wniosków o przyznanie ulg, organ podatkowy  
w dwóch sprawach wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a w  
jednej decyzję, którą umorzył zaległość w kwocie 0,4 tys. zł. W tych sytuacjach 
należało natomiast, stosownie do art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, wydać decyzje 
o umorzeniu tych postępowań, ponieważ stały się one bezprzedmiotowe w związku 
z zapłatą przez podatnika zaległego podatku.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w dwóch przypadkach zakończonych wydaniem 
postanowień sposób postępowania wynikał ze zmieniającej się interpretacji 
przepisów. Natomiast w przypadku wydania decyzji umarzającej zaległość, podała, 
że zastosowanie ulgi wynikało z faktu, iż podatnik co prawda dokonał zapłaty 
zaległości, ale we  wniosku o jej umorzenie dokonał zmiany dyspozycji wpłaty.  

 (dowód: akta kontroli str. 197-198, 264-284, 549-553) 

5. W przypadku dwóch postępowań, dotyczących umorzenia zaległości w wysokości 
159,8 tys. zł, w tym odsetek w kwocie 77,8 tys. zł, przed wydaniem decyzji,  
w których nie uwzględniono w całości wniosku strony, nie wyznaczono podatnikowi 
siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego. Było to niezgodne z  art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tych przypadkach, w związku z upływającym 
terminem do załatwienia sprawy, telefonicznie informowano podatników  
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się w zakresie 
zebranego materiału dowodowego. Wskazała, że kwoty podatku były wysokie  
i przedłużenie czasu wydania decyzji mogłoby skutkować naliczeniem dodatkowych 
odsetek do zapłaty.  

(dowód: akta kontroli str. 94-99, 230-237) 

NIK zwraca uwagę na niedostateczny nadzór kierownictwa Urzędu nad procesem 
wydawania decyzji administracyjnych w analizowanym obszarze, co mogło 
przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości powtarzających się  
w przeprowadzanych postępowaniach podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości 
w toku kontroli NIK wskazują również, że w Urzędzie nie zapewniono 
funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68  
i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.   

  (dowód: akta kontroli str. 554) 

1.6. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie prowadzono kontroli wewnętrznych, 
zewnętrznych oraz audytów w zakresie przyznawania ulg podatkowych. W 2017 r. 
Urząd został skontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. 
Kompleksową kontrolą objęto gospodarkę finansową Gminy za 2016 r., w tym  m.in. 

                                                      
17 Pięć decyzji przyznających ulgę w kwocie 33,5 tys. zł, w tym 4,7 tys. zł odsetki, jedna decyzja odmawiająca udzielenia ulgi  
w wysokości 13,4 tys. zł, w tym 6,9 tys. zł odsetki.  
18 SFP.3120.33.2014, SFP.3121.05.2016, SFP.3127.07.2017. 
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postępowania dotyczące umorzenia zaległości podatkowych. W zakresie tym nie 
stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 555-576) 

1.7. W latach 2014-2016 sytuacja finansowa Gminy uległa poprawie. Świadczą  
o tym m.in. zmiany wartości wskaźników finansowych19. Na koniec 2016 r.  
w stosunku do stanu z 2014 r., w odniesieniu do: 

• Wskaźników budżetowych: zwiększył się udział dochodów bieżących  
w dochodach ogółem z 94,4%  do 95,9%, udział nadwyżki operacyjnej  
w dochodach ogółem z 9,3% do 10,6%, a także wskaźnik samofinansowania  
z 70,3% do 173,6%. W przypadku udziału dochodów bieżących w dochodach 
ogółem wartości tego wskaźnika były zbliżone do średnich wartości wyliczonych 
dla gmin wiejsko-miejskich (dalej: „średnich krajowych”), zaś w przypadku 
udziału nadwyżki operacyjnej w tych dochodach oraz wskaźnika 
samofinansowania wartości za 2016 r. były wyższe od średnich krajowych. 

• Wskaźników na mieszkańca: zwiększyła się nadwyżka operacyjna z 301,55 zł do 
424,87 zł oraz zmniejszyły się zobowiązania z 1.060,65 zł do 826,35 zł, rosły 
również transfery bieżące z 1.934,61 zł do 2.554,06 zł. Wartości tych 
wskaźników były wyższe od wartości średnich krajowych. 

• Wskaźników zobowiązań wg tytułów dłużnych: zmniejszył się udział zobowiązań 
ogółem w dochodach ogółem z 32,8% do 20,6%, obciążenie dochodów ogółem 
oraz dochodów własnych obsługą zadłużenia zmniejszyły się odpowiednio:  
z 5,4% do 3,8% oraz z 15,1% do 11,2%. Wskaźniki te w 2016 r., były niższe od 
wartości średnich krajowych. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne. 

(dowód: akta kontroli str. 577-606) 

1.8. W Gminie w badanym okresie nie obniżano stawek podatku leśnego. Skutki 
finansowe obniżenia górnych stawek podatków (od nieruchomości, rolnego i od 
środków transportu) w latach 2014-2016 zmalały z 2.522,0 tys. zł, poprzez  
2.352,0 tys. zł, do 1.913,0 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 29,6%, 28,0% i 8,7% 
wykonania wpływów z podatków. Udział umorzenia zaległości z tytułu podatku od 
nieruchomości w wykonaniu dochodów z tego tytułu wynosił 7% w 2014 r. i 6%  
w 2016 r.   

Stan zaległości podatkowych z tytułu podatków ogółem utrzymywał się na zbliżonym 
poziomie: 3.132,7 tys. zł w 2014 r. oraz 3.140,7 tys. zł w 2016 r. Jednakże w okresie 
tym nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości o 49,6 tys. zł 
oraz od środków transportowych o 43,3 tys. zł.    

Burmistrz wyjaśnił, że wzrost zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości 
w 2016 r. w porównaniu do 2014 r. wynikał z naliczenia podatku na 2015 i 2016 r.  
nowym podatnikom oraz trudnościami ze ściągalnością zaległości podatkowych. 
Powodem wzrostu zaległości w podatku od środków transportowych było 
opodatkowanie na koniec 2016 r. nowych podatników, którzy nie złożyli deklaracji 
podatkowych oraz problemy ze ściągalnością podatku od siedmiu podatników,  
z których jeden przebywa poza granicami kraju i nie wyrejestrował pojazdu. 

 (dowód: akta kontroli str. 360, 607-611) 

1.9. W badanym okresie organ podatkowy nie wydawał decyzji z urzędu  
o umorzeniu zaległości podatkowych.   

 (dowód: akta kontroli str. 612) 

                                                      
19 Do oceny sytuacji finansowej wykorzystano wskaźniki budżetowe Ministerstwa Finansów opracowane dla jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2014 – 2016. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie.  

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

2.1. W okresie objętym kontrolą 41 podmiotom gospodarczym, na podstawie art. 67 
§ 1 pkt 2 Ordynacji, organ podatkowy umorzył (70 decyzjami) zaległości podatkowe 
na łączną kwotę 1.375,0 tys. zł. Ulgi te stanowiły pomoc de minimis, w tym: kwotę 
35,3 tys. zł przyznano 22 rolnikom20, a kwotę 1.339,7 tys. zł – 19 przedsiębiorcom21. 
Spośród ww. 41 podmiotów, 14 z nich organ podatkowy umorzył zaległości 
podatkowe kilkukrotnie (co najmniej dwukrotnie). 

(dowód: akta kontroli str. 613-623) 

2.2. Kwota udzielonej pomocy de minimis w okresie trzech lat budżetowych (tj. roku, 
w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lat poprzednich) nie przekraczała 
kwoty 200 tys. euro w przypadku przedsiębiorcy oraz 15 tys. euro w przypadku 
pomocy w rolnictwie. 

Urząd uzyskał od 33 objętych badaniem podmiotów22, wraz z wnioskami  
o udzielenie pomocy de minimis, wszystkie dokumenty, o których mowa  
w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej23, 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.  

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy  Urząd wydał ww. beneficjatom pomocy 
zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de 
minimis. Zaświadczenia te zawierały wszystkie elementy określone  
w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie24, w tym m.in. podstawę prawną oraz wartość udzielonej pomocy 
brutto w złotych i w euro. Zaświadczenia te wydawano w dniu wydania decyzji  
o umorzeniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 624-642) 

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

1. W jednym przypadku organ podatkowy zastosował procedurę przewidzianą  
w przypadku udzielania pomocy de minimis, (tj. m.in. zgromadził oświadczenia 
przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy), a w decyzji z dnia 29.05.2017 r. 
umarzającej zaległość podatkową w kwocie 1,3 tys. zł, powołał przepisy ustawy  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także 
rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r., podczas gdy 
faktycznie udzielona pomoc nie stanowiła pomocy publicznej. Nie została bowiem 
spełniona jedna z przesłanek do uznania w ww. przypadku udzielonej ulgi za pomoc 
publiczną. Podatnik ten nie prowadził bowiem działalności gospodarczej, w związku 
z tym nie było zagrożenia, że udzielona pomoc zakłóci lub grozi zakłóceniem 
konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi 
UE. 
                                                      
20 Na podstawie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U.UE L 2013.352.9 z 24.12.2013r.). 
21 Na podstawie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013 r.). 
22 Szczegółowemu badaniu poddano 61 decyzji wydanych 34 podmiotom gospodarczym, w tym 18 przedsiębiorcom (38 decyzji)  
i 16 rolnikom (23 decyzje).   
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, ze zm. – dalej: „ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”. 
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 350. 
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podatnikowi udzielono ulgi ponieważ mimo, że nie 
prowadził działalności to nadal był przedsiębiorcą.  

 (dowód: akta kontroli str. 362, 643-667) 

2. W jednym przypadku, w którym umorzono zaległość w wysokości 0,6 tys. zł, 
przed wydaniem decyzji organ podatkowy nie wyegzekwował informacji 
wymaganych § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie25, tj. złożenia formularza określonego w tym akcie 
prawnym.  

Pracownik prowadzący postępowanie wyjaśnił, że wniosek podatnika był zasadny, 
spełniał kryteria „ważnego interesu podatnika”, a podatnik załączył wszystkie 
pozostałe wymagane dokumenty. W celu nieprzedłużania postępowania, nie 
występował o załączenie tego formularza, gdyż jego brak nie miał wpływu na 
udzieloną pomoc.   

NIK zwraca uwagę, że ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do 
przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy dokumentów wskazanych  
w art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej, w tym formularza informacji. Zauważyć należy również, że zgodnie  
z art. 37 ust. 7 ww. ustawy do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się  
o pomoc m.in. informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2, pomoc nie może być 
udzielona temu podmiotowi. 

 (dowód: akta kontroli str. 637-638, 668) 

2.3. Urząd przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: 
„UOKIK”) 60 sprawozdań o udzieleniu pomocy de minimis podmiotom 
gospodarczym działającym na terenie Gminy, w których jako formę pomocy 
wskazano umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek. Sprawozdania te, 
zgodnie z art. 32 ust.1 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, sporządzono z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.  

Badanie tych sprawozdań wykazało, że: 

− w przypadku 41 (z 60 sprawozdań), prawidłowo podano informacje wskazane  
w § 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,  
w tym m.in.: dzień udzielenia pomocy, dane beneficjenta, formę pomocy, 

− spośród 41 sprawozdań 39 z nich przekazano w terminie siedmiu dni od dnia 
udzielenia pomocy, tj. w terminie zgodnym z określonym w § 6 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. 

W latach 2014-2016, Urząd stosownie do zapisów art. 32a ww. ustawy, przekazał 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania o udzielonej pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o nieudzieleniu takiej pomocy. 
Sprawozdania przekazano w terminie do 20 dni od dnia zakończenia danego 
miesiąca, tj. zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej  
w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy26. 

(dowód: akta kontroli str. 669-681,718-721) 

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

1. W przypadku 19 sprawozdań o udzieleniu pomocy de minimis przesyłanych do 
UOKIK za pomocą aplikacji SHRIMP nieprawidłowo wskazano formę udzielonej 

                                                      
25 Dz. U. Nr 121, poz. 810.  
26 Dz. U. Nr 174, poz. 1081 ze zm. – uchylony z dniem 20 stycznia 2017 r.  
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pomocy.  Podano bowiem, że umorzono zaległości podatkowe lub odsetki na kwotę 
686,1 tys. zł, podczas gdy faktycznie udzielone ulgi polegały na odroczenia podatku 
lub rozłożeniu na raty.  

Pracownik, który dokonał powyższych wpisów wyjaśnił, że niepoprawne wpisanie 
formy pomocy wynikało z pośpiechu oraz nawału pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 669-682) 

2. W przypadku dwóch podatników, informację o udzieleniu im pomocy w kwocie 
15,1 tys. zł przekazano do UOKIK z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio cztery  
i siedem dni w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Zgodnie z ww. przepisem 
informację należało przekazać w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. 

Pracownik odpowiedzialny za dokonywanie wpisów wyjaśnił, że opóźnienie  
spowodowane było nawałem pracy, w tym m.in. wydawaniem decyzji wymiarowych 
w podatku od nieruchomości wobec osób fizycznych oraz rozliczeniem zwrotu 
podatku akcyzowego.    

(dowód: akta kontroli str. 669-681, 683) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
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 latach 2014-2017 terminowo podawano do publicznej wiadomości wykaz 
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, a także wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
udzielono pomocy publicznej. Wykazy te były publikowano na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie BIP Urzędu w terminie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy  
o finansach publicznych, tj. do 30 maja roku następnego wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Dane zawarte w tych wykazach 
były rzetelne, tj. kwoty umorzeń, nazwy podatników oraz przyczyny ich umorzenia 
(poza pięcioma przypadkami) były zgodne z wydanymi decyzjami. 

        (dowód: akta kontroli str. 684-717) 

W dwóch wykazach, upublicznionych w 2015 r. i 2016 r. (decyzje z 2014 r. i 2015 r.),  
w przypadku pięciu podmiotów jako przyczynę umorzenia wskazano „ważny interes 
podatnika”, podczas gdy z uzasadnienia decyzji wynikało, że przesłanką 
zastosowanej ulgi był „interes publiczny”.    

Pracownik Urzędu odpowiedzialny za sporządzanie i upublicznianie tych wykazów 
wyjaśnił, że w wykazach należy podać główną przyczynę zastosowanej ulgi. Dodał, 
że jego zdaniem klauzule generalne: interes publiczny i ważny interes podatnika są 
połączone i w tych przypadkach uznał zamieszczone w wykazach uzasadnienia za 
właściwe. 

 (dowód: akta kontroli str. 668, 692-717) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
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IV. Uwagi i wnioski  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości mogą wskazywać na wadliwie funkcjonujący w Urzędzie system 
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 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 Kontroli27, wnosi o: 

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

2. Rzetelne sporządzanie i terminowe przekazywanie do UOKIK sprawozdań  
z udzielenia beneficjentom pomocy de minimis.  

3. Rzetelne sporządzanie wykazów podmiotów, którym umorzono zaległości 
podatkowe.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
kierownikowi 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 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  13 kwietnia 2018 r. 
  

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
Andrzej Zyśk   

Izabela Kowalska  
specjalista kontroli państwowej 

 
  

 
                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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