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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Iławy (dalej: Urząd), ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława 

 

Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta Iławy (dalej: Burmistrz lub organ podatkowy), 
od 19 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: Adam 
Żyliński, Burmistrz Miasta Iławy, od 4 grudnia 2014 r. do 18 listopada 2018 r. 

 

1. Przestrzeganie uregulowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej. 

2. Udzielanie pomocy de minimis i pomocy publicznej. 

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o udzielonych ulgach w spłacie 
zobowiązań podatkowych. 

4. Sposób realizacji wniosków sformułowanych po kontroli P/17/088 „Umarzanie 
zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”. 

 

Lata 2018 – 2020 (I kw.), w miarę potrzeb działania wykraczające poza ten okres, 
związane z badanymi zagadnieniami 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Olga Ratkiewicz, starszy specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/27/2020 z 15 kwietnia 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I kwartał) w Urzędzie podejmowano działania w celu realizacji 
wniosków po kontroli P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych przez organy 
wykonawcze gmin”. Działania te nie były jednak w pełni skuteczne, gdyż nadal nie 
przestrzegano niektórych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa3 przy prowadzeniu postępowań w sprawie udzielania ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem 
w 43,3%4 objętych badaniem postępowań podatkowych. Dotyczyły one 
w szczególności niewywiązania się organu podatkowego z wynikającego z art. 122 
i 187 Ordynacji podatkowej, obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
oraz wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, w tym 
udokumentowania okoliczności mających potwierdzać zaistnienie, wskazanych 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa. 
4 Tj. w 13 spośród 30 objętych badaniem postępowań podatkowych, zakończonych wydaniem decyzji  
o udzieleniu ulg podatkowych bądź odmową ich udzielenia (3 przypadki). 
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przez podatników, przesłanek do udzielenia ulg, o których mowa w art. 67a § 1  
ww. ustawy. Stwierdzono również, że jednemu podatnikowi umorzono zaległości 
podatkowych w łącznej kwocie 203,2 tys. zł w wyniku realizacji porozumienia 
zawartego z organem podatkowym. W ocenie NIK, zawarcie tego porozumienia 
i jego realizacja stały w sprzeczności z przepisami Ordynacji podatkowej, w tym 
dotyczącymi przesłanek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

W Urzędzie odnotowano natomiast poprawę w zakresie wywiązywania się 
z obowiązku udostępniania danych o udzielonych ulgach w spłacie zobowiązań 
podatkowych i pomocy publicznej, określonego w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5. Prawidłowo sporządzono i terminowo 
udostępniono informacje o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków 
lub opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 
przewyższającej 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej. Terminowo składano, 
rzetelnie sporządzone, sprawozdania z udzielonej pomocy dotyczących pomocy de 
minimis. Stwierdzono jednak, że w 13 z 27 zbadanych przypadków udzielenia 
pomocy de minimis (48,1%), nierzetelnie zweryfikowano prawidłowość 
przedłożonych dokumentów, wymaganych przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej6 
i rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 2a tej ustawy.  

Działania podjęte w wyniku kontroli P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych 
przez organy wykonawcze gmin” należy uznać za  niewystarczająco skuteczne, 
gdyż nadal stwierdzono nieprawidłowości. Wskazuje to na potrzebę poprawy 
istniejących mechanizmów kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ust. 1 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej 
uregulowań w zakresie udzielania ulg w zapłacie 
zobowiązań podatkowych przypadających gminie 

1.1 W latach 2018-2020 (I kwartał) do Urzędu wpłynęło 206 wniosków o udzielenie 
ulg podatkowych na kwotę 1 950,5 tys. zł, na podstawie których wydano8 
167 decyzji9 przyznających ulgi na kwotę 1 585,9 tys. zł. I tak: 

• w 2018 r. złożono 135 wniosków o udzielenie ulg podatkowych na kwotę 
1 438,7 tys. zł, w 2019 r. - 65 wniosków na kwotę 429,1 tys. zł, zaś  
w I kwartale 2020 r. sześć wniosków na kwotę 82,7 tys. zł.  

• w 2018 r. wydano 105 decyzji na kwotę 1 137,2 tys. zł, w 2019 r. 52 decyzje 
na kwotę 376,7 tys. zł, zaś w I kwartale 2020 r. – 10 decyzji na kwotę 
72,1 tys. zł.  

(akta kontroli str. 3-7) 
                                                      
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. dalej: ustawa o finansach publicznych. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 708. Dalej: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 W 2018 r. wydano sześć decyzji na podstawie wniosków, które wpłynęły do Urzędu w 2017 r.  
9 Dwie decyzje dotyczyły udzielenia dwóch ulg podatkowych: BF.3120.2.79.2017 z 9 lutego 2019 r. – umorzenia 

zaległości podatkowej i odroczenia terminu płatności, BF.3120.2.94.2018 z 25 stycznia 2019 r. – umorzenia  
i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. 

OBSZAR 
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W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 172 wnioski o umorzenie zaległości 
podatkowych lub odsetek w łącznej kwocie 1 080,9 tys. zł. Na ich podstawie10 
wydano 136 decyzji umarzających zaległości w całości lub części na łączną kwotę 
742,6 tys. zł11. Zaległości te umorzono 56 podatnikom, w tym: 

− dziewięciu osobom prawnym - zaległości z tytułu podatku od nieruchomości  
w kwocie 463,6 tys. zł, 

− 47 osobom fizycznym - zaległości na łączną kwotę 279,0 tys. zł, w tym z tytułu: 
podatku od nieruchomości – 247,2 tys. zł, od środków transportowych – 
31,8 tys. zł oraz podatku rolnego – 0,03 tys. zł. 

Spośród ww. podmiotów sześciu z nich umorzono zaległości podatkowe w łącznej 
kwocie 470,4 tys. zł, która stanowiła 63,3% ogólnej kwoty umorzeń w badanym 
okresie. 

(akta kontroli str. 8-11) 

W badanych latach do Urzędu wpłynęły 34 wnioski o odroczenie terminu lub 
rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
w łącznej kwocie 869,6 tys. zł. Na ich12 podstawie wydano 33 decyzje 
uwzględniające wnioski w całości lub części na łączną kwotę 833,3 tys. zł, 
a dotyczyły one: 

• odroczenia 10 podatnikom terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: 

− sześciu osobom prawnym – w łącznej kwocie 227,7 tys. zł, 
− czterem osobom fizycznym – w łącznej kwocie 324,4 tys. zł, 

• rozłożenia ośmiu podatnikom na raty płatności zobowiązania podatkowego lub 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami, w tym: 

− dwóm osobom prawnym zaległości w łącznej kwocie 193,7 tys. zł, w tym 
74,4 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz 193,7 tys. zł z tytułu 
podatku od środków transportowych,  

− sześciu osobom fizycznym – w łącznej kwocie 97,5 tys. zł, w tym: 86,9 tys. zł 
tytułu podatku od nieruchomości oraz 10,6 tys. zł – z tytułu podatku od 
środków transportowych.  

(akta kontroli str. 8-11,13) 

Kilkukrotnie udzielono ulg podatkowych 37 spośród 68 podatników (54,4%), w tym: 
33 osobom fizycznym, którym wydano od dwóch do 14 decyzji oraz czterem 
osobom prawnym, którym udzielono ulg dwa lub trzy razy w kontrolowanym okresie. 

(akta kontroli str.14) 

W latach 2018-2020 (I kwartał) w 35 przypadkach odmówiono udzielenia ulg 
podatkowych na łączną kwotę 395,4 tys. zł, w tym w 30 przypadkach dotyczyło to 
osób fizycznych (odmówiono im ulg na kwotę 224,5 tys. zł), a w pięciu - osób 
prawnych (170,9 tys. zł). W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki 
umarzania zaległości podatkowych z urzędu. 

(akta kontroli str.12, 32) 

                                                      
10 W 2018 r. wydano pięć decyzji dot. umorzeń na podstawie wniosków, które wpłynęły do Urzędu w 2017 r.,  
na kwotę 77,9 tys. zł. 
11 W kwocie tej należność główna wynosiła: 691,5 tys. zł, a odsetki – 51,1 tys. zł.  
12 W 2018 r. wydano jedną decyzję na podstawie wniosku, który wpłynął do Urzędu w 2017 r., na kwotę  

87,2 tys. zł. 
 



 

4 

W latach 2018-2020 (I kwartał) w dwóch przypadkach podatnicy wnieśli odwołania 
od decyzji Burmistrza do organu wyższej instancji, tj. Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Elblągu (dalej: SKO). Jeden przypadek13 dotyczył osoby prawnej, 
której odmówiono rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 
w kwocie 113,0 tys. zł (w tym odsetki 1,1 tys. zł), zaś drugi14 - osoby fizycznej, której 
odmówiono umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 
2,0 tys. zł. W obu przypadkach SKO utrzymało w mocy decyzję organu 
podatkowego pierwszej instancji.  

(akta kontroli str. 33, 69) 

W badanym okresie w Urzędzie sprawy związane z udzielaniem ulg podatkowych 
realizował Wydział Budżetu i Finansów, nadzorowany przez Skarbnika. 

Zadania związane z opracowywaniem projektów decyzji w sprawie stosowania ulg 
podatkowych, ustalaniem stanów majątkowych podatników w związku ze złożonymi 
podaniami o ulgi, sporządzaniem sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz 
prowadzeniem ewidencji zwolnień, obniżek i odroczeń podatków i opłat lokalnych 
w celu ustalenia ich skutków przypisano do zakresu obowiązków służbowych 
inspektora pracującego w ww. wydziale.  

Burmistrz wyjaśnił, że sprawy związane z udzielaniem ulg podatkowych 
rozpatrywane były na podstawie krajowych oraz unijnych przepisów, a z przepisów 
prawa nie wynika wymóg opracowania wewnętrznych procedur rozpatrywania spraw 
z powyższego zakresu, dlatego takich procedur nie opracowano.  

(akta kontroli str. 70-94, 550-552) 

Decyzje rejestrowano w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej. Zawierała 
ona m.in.: dane dotyczące decyzji (datę jej wydania i numer), nazwę podatnika, 
rodzaj i kwotę ulgi, rodzaj podatku, którego dotyczyła ulga oraz przyjęte 
rozstrzygnięcie sprawy.  

(akta kontroli str. 95) 

W Urzędzie naliczano opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących 
dochód budżetu gminy, stosownie do uchwały15 Rady Miejskiej w Iławie w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Jej stawka wynosiła 50% ustawowej stawki 
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W badanym okresie naliczono opłatę 
prolongacyjną w łącznej kwocie 14,6 tys. zł, z czego: 9,2 tys. zł dotyczyło odroczenia 
terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych oraz 5,4 tys. zł - rozłożenia 
ich na raty.  

 (akta kontroli str. 96)  

W latach 2018-2020 (I kwartał) Gmina Miejska Iława osiągnęła 39 865,1 tys. zł 
dochodów z tytułu podatków16, z czego: 16 815,3 tys. zł w 2018 r., 17 654,9 tys. zł 
w 2019 r. oraz 5 395,0 tys. zł w 2020 r. (I kwartał). 

Stan zaległości z tytułu podatków wynosił 3 722,2 tys. zł w 2019 r. i zwiększył się 
o 9,6% (o 326,7 tys. zł) w stosunku do 2018 r., na co miało wpływ wzrost zaległości 
z tytułu podatku od nieruchomości o 10,7% (o 346,1 tys. zł).  

                                                      
13 Decyzja znak: BF.3120.6.1.2018 z dnia 14.02.2018 r. 
14 Decyzja znak: BF.3120.2.44.2018 z dnia 16.08.2018 r. 
15 Uchwała Nr XXX/430/08 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r., Nr 37, poz. 624). 
16 Tj. podatku od nieruchomości – 38 059,1 tys. zł, rolnego – 55,1 tys. zł, od środków transportu – 1 726,9 tys. zł 
i leśnego – 24,0 tys. zł. 
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Skarbnik Miasta wyjaśniła, że przyczyną tego wzrostu był niższy niż w poprzednich 
latach poziom regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników, co wynikało 
z ich indywidualnej sytuacji ekonomicznej. 

 (akta kontroli str. 97-103) 

1.2 Badaniem szczegółowym objęto dokumentację 30 postępowań podatkowych 
przeprowadzonych w latach 2018-2020 (I kwartał), w wyniku których wydano:  
18 decyzji umarzających zaległości podatkowe w łącznej kwocie 519,9 tys. zł, osiem 
decyzji o odroczeniu płatności lub o rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego 
na łączną kwotę 497,6 tys. zł, jedną decyzję umarzającą odsetki w kwocie 33,6 tys. 
zł i odraczającą termin płatności zaległości podatkowej w wysokości 87,2 tys. zł oraz 
trzy decyzje o odmowie udzielenia ulg17. 

(akta kontroli str. 15-28, 104-109) 

W wyniku badania ustalono m.in., że: 

− wszystkie decyzje wydawano w terminie wskazanym w art. 139 § 1 Ordynacji 
podatkowej, 

− informowano strony o niezałatwieniu sprawy w terminie jednego miesiąca 
od daty złożenia wniosku, wyznaczając jednocześnie nowy termin zakończenia 
postępowania (art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej),  

− zapewniono stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji 
niezgodnej z wnioskiem umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych 
dowodów i materiałów (art. 123 §1), 

− w 22 postępowaniach (73,3% badanych) organ podatkowy podejmował 
niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym (art. 122),  

− przestrzegano zasady pisemności postępowania (art. 126), 

− w 22 postępowaniach (73,3% badanych) organ podatkowy zgromadził materiał 
dowodowy potwierdzający wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 67a 
§1 Ordynacji podatkowej, 

− wydane decyzje zawierały elementy wskazane w art. 210 § 1 tej ustawy, 
tj. m.in. oznaczenie strony, organu podatkowego, powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie 
o trybie odwoławczym, przy czym w pięciu decyzjach przywołano niewłaściwą 
podstawę prawną lub nieprawidłowo sformułowano rozstrzygnięcie 
(nieprawidłowość opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”). 

Dziesięć18 z 30 badanych wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych nie zawierało jednego z elementów wymaganych przepisami  
art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej, tj. identyfikatora podatkowego. We wszystkich 
przypadkach brakujące identyfikatory znajdowały się natomiast w informacjach lub 
dokumentach, przedkładanych przez podatników na żądanie organu podatkowego.  

Burmistrz wyjaśnił, że brakujące numery identyfikacyjne Urząd posiadał w systemie 
podatkowym i kartotekach. Jak podał, w żadnym przypadku nie było dwóch lub 
więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku pod wskazanym adresem 
zamieszkania. 

                                                      
17 Dwie odmawiające umorzenia kwoty w łącznej wysokości 103,2 tys. zł oraz jedna - rozłożenia na raty 
111,9 tys. zł. 
18 BF.3210.2.38.2018, BF.3210.2.20.2019, BF.3210.2.37.2019, BF.3210.2.79.2017, BF.3210.2.10.2018, 
BF.3210.2.17.2019, BF.3210.2.28.2019, BF.3210.2.49.2019, BF.3210.2.95.2018, BF.3210.2.34.2019 
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W 1319 z 30 badanych postępowań (43,3%) stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na niepełnym przestrzeganiu przez organ podatkowy przepisów 
Ordynacji podatkowej, przy czym w 7 z tych postępowań20 ujawniono więcej niż 
jedną nieprawidłowość. Szczegółowy opis nieprawidłowości podano w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 110-383, 429-432, 446-447) 

1.3 Dnia 23 września 2013 r. ówczesny Burmistrz Miasta Iławy Włodzimierz 
Ptasznik zawarł z podatnikiem tj. spółką działającą na terenie miasta porozumienie, 
którego przedmiotem były warunki udzielenia przez organ podatkowy pomocy 
de minimis w formie umorzenia zaległości21 z tytułu podatku od nieruchomości 
w wysokości 474,3 tys. zł oraz określenie zakresu i zasad ich spłaty przez 
podatnika.  

Organ podatkowy w ww. porozumieniu zobowiązał się do udzielenia podatnikowi 
pomocy de minimis w formie umorzenia ww. zaległości w kwocie 600 tys. zł,  
w ciągu 3 lat22. W aneksie, podpisanym przez ówczesnego burmistrza Adama 
Żylińskiego dn. 20 grudnia 2016 r., rozciągnięto23 na lata 2017-2020 
niewykorzystany „limit przydzielonej podatnikowi pomocy de minimis w formie 
umorzenia podatku od nieruchomości”. Zgodnie z ww. aneksem organ podatkowy 
zobowiązał się do przyznania pomocy de minimis w formie umorzenia na lata 2017-
2020 w łącznej wysokości 350,0 tys. zł, z czego 50 tys. zł w 2017 r., a w latach 
2018-2020 po 100,0 tys. zł rocznie.  

Porozumienie zawarto w związku ze sporem dotyczącym wydanej przez Burmistrza 
indywidualnej interpretacji podatkowej24, w której stwierdzono brak możliwości 
zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu zamiaru korzystania 
z regionalnej pomocy inwestycyjnej25 przez podatnika. Podatnik 8 stycznia 2013 r. 
wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie26 skargę. Wyrokiem 
z 17 kwietnia 2013 r. WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną,  
ze względu na niezłożenie przez podatnika oświadczenia, o którym mowa 
w art. 14 b § 4 Ordynacji podatkowej, w toku postępowania podatkowego. Dnia 
14 sierpnia 2013 r. Organ wydał ponownie interpretację podatkową w ww. zakresie, 
w której potwierdził brak możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego. 

Porozumienie było realizowane w kontrolowanym okresie. W latach 2018-2019 
podatnik złożył dwa wnioski27 o umorzenie zaległości z tytułu podatku 
od nieruchomości, w każdym z przypadków za okres jednego miesiąca. Organ 
podatkowy przychylił się do obu wniosków podatnika i wydał decyzje28 o umorzeniu 
zaległości podatkowych w łącznej wysokości 200,0 tys. zł wraz z odsetkami 

                                                      
19 BF.3120.6.18.2017, BF.3120.2.5.2019, BF.3120.2.20.2019, BF.3124.3.1.2020, BF.3127.2.2.2018, 
BF.3120.2.10.2018, BF.3120.6.4.2018, BF.3120.6.11.2018, BF.3120.6.2.2019, BF.3120.2.31.2019, 
BF.3120.2.1.2020, BF.3120.6.10.2018, BF.3120.6.14.2018. 
20 BF.3120.2.5.2019, BF.3120.2.10.2018, BF.3120.6.4.2018, BF.3120.6.11.2018, BF.3120.6.2.2019, 
BF.3120.6.10.2018, BF.3120.2.1.2020. 
21 W porozumieniu użyto określenia „podatku”. 
22 W latach 2014-2016. 
23 W aneksie do porozumienia użyto słowa „przesunięto”. 
24 Znak: BF.7350.1.2012 z 5 listopada 2012 r. 
25 Na podstawie Uchwały Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 
26 Dalej: WSA. 
27 Wniosek nr BF.3120.6.11.2018 z dnia 08.08.2018 r. o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 
w wysokości 99 984,00 zł wraz z odsetkami 3 199,00 zł oraz wniosek nr BF.3120.6.2.2019 nr 19.06.2019 r.  
o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 100 000,0 zł wraz z odsetkami  
w wysokości 44,0 zł. 
28 BF.3120.6.11.2018 z dnia 06.09.2018 r. oraz BF.3120.6.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. 
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w wysokości 3,2 tys. zł. W 2020 r. do Urzędu nie wpłynął wniosek o umorzenie 
zaległości podatkowych ww. podmiotu. Szerzej kwestię realizacji porozumienia 
opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

Pomoc de minimis udzielona z związku z umorzeniem podatku w żadnym 
z ww. przypadków nie przekroczyła w okresie trzech lat budżetowych (tj. w roku, 
w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lat poprzednich) progu 200 tys. euro, 
wskazanego w Rozporządzeniu 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 minimis29. 

(akta kontroli str. 15-28, 174-284, 384-416, 452-457) 

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

1. W ośmiu postępowaniach30 (26,7% badanych), zakończonych wydaniem 
sześciu decyzji umarzających zaległości podatkowe w łącznej kwocie 256,0 tys. 
zł (w tym odsetki 4,8 tys. zł) oraz dwóch decyzji odraczających płatność 
zobowiązań podatkowych w kwocie 205,3 tys. zł (w tym opłata prolongacyjna 
2,4 tys. zł), nie zgromadzono dowodów, które potwierdzałyby okoliczności,  
na które powoływali się podatnicy we wnioskach o ulgi podatkowe, a mających 
stanowić przesłankę do udzielenia ulgi. Nie wywiązano się zatem w pełni 
z wymogów określonych w art. 122 oraz art. 187 § 1 oraz art. 126 Ordynacji 
podatkowej, polegających na obowiązku podejmowania działań w celu 
dokładnego wyjaśnienia sprawy, wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia 
całego materiału dowodowego oraz przestrzegania zasady pisemności 
postępowania.  

Dotyczyło to dowodów na podane we wnioskach okoliczności, takie jak: poniesione 
nakłady inwestycyjne i dodatkowe koszty, wpływ trudnych warunków pogodowych 
na wzrost kosztów budowy, nie regulowane należności przez nierzetelnych 
kontrahentów, trudności z zatrudnieniem pracowników, a także spadek produkcji lub 
zaciągnięcie kredytu. Ze względu na to, że powyższe okoliczności wskazywały, 
według wnioskodawców, na istnienie faktycznych podstaw do zastosowania ulgi, 
zebranie dowodów w tym zakresie miało, w ocenie NIK, istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. 
Burmistrz wyjaśnił, że nie wezwano do złożenia dokumentów potwierdzających 
okoliczności, na które powoływali się podatnicy we wnioskach o ulgi podatkowe, 
gdyż przyjęto, że dane zawarte we wnioskach są wiarygodne bądź też wynikało  
to z przeoczenia pracownika. Burmistrz wskazał również, że w przypadku czterech31 
decyzji dotyczących dwóch podatników organ miał wiedzę o prowadzonych 
inwestycjach, m.in. z mediów, dzięki uczestnictwu w otwarciu jednej z nich 
przedstawicieli samorządu oraz z deklaracji podatkowych składanych przez 
podatników. 

(akta kontroli str. 110-130, 133-300, 417-425, 433-434) 

Jednak zdaniem NIK, skorzystanie z uznania administracyjnego wynikającego z art. 
67a § 1 Ordynacji podatkowej nie zwalnia organu z konieczności przestrzegania 
zasad postępowania podatkowego, w tym zasady pisemności (art. 126 ww. ustawy) 
oraz zasady prawdy materialnej (art.: 122, 187 i 191). Przestrzeganie tych zasad 

                                                      
29 Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1; dalej: rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis. 
30 BF.3120.6.18.2017, BF.3120.2.20.2019, BF.3120.2.10.2018, BF.3120.6.4.2018, BF.3120.6.11.2018, 
BF.3120.6.2.2019, BF.3120.2.31.2019, BF.3120.2.1.2020. 
31 Decyzje nr BF.3120.2.10.2018, BF.3120.6.4.2018, BF.3120.6.11.2018, BF.3120.6.2.2019. 
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służy bowiem zapewnieniu prawidłowości i kompletności ustaleń organu 
podatkowego w zakresie zaistnienia ustawowych przesłanek do udzielenia ulg.  

2. W jednym przypadku (decyzja BF.3120.2.1.2020 z 27 lutego 2020 r.) umorzono 
zaległość podatkową w kwocie 4,5 tys. zł (w tym 0,2 tys. zł odsetek), pomimo 
stwierdzenia, że nie zaistniała przesłanka „ważnego interesu podatnika” lub 
„interesu publicznego”, o której mowa w art. 67a §1 Ordynacji podatkowej. 

Podatnik w dniu 15 stycznia 2020 r. wniósł o umorzenie zaległości powołując się 
m.in. na ciężką sytuację finansową spowodowaną brakiem pracowników na rynku 
pracy, co wpłynęło na spadek produkcji i brak możliwości realizowania zamówień. 
Wskazał także, że borykał się z trudnościami finansowymi wynikającymi z braku 
zapłaty przez odbiorców, co spowodowało konieczność zaciągnięcia kredytu w celu 
utrzymania płynności finansowej. Organ częściowo przychylił się do wniosku 
podatnika, tj. umorzył zaległość podatkową z tytułu II raty i odmówił umorzenia 
zaległości podatkowej z tytułu III i IV raty podatku od nieruchomości za 2019 r. 
Jednak w uzasadnieniu decyzji wskazał, że w sprawie nie doszukał się wystąpienia 
przesłanek wskazujących na „ważny interes podatnika” lub na „interes publiczny”, 
a sytuacja finansowa podatnika jest na poziomie umożliwiającym regularne 
wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych.  

Burmistrz wyjaśnił, że dokonano umorzenia w części, aby utrzymać płynność 
finansową oraz możliwość prowadzenia zakładu. 

(akta kontroli str. 110-130, 293-300, 417-425) 

3. W siedmiu przypadkach umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 
343,1 tys. zł oraz odroczono termin zapłaty zobowiązań podatkowych na łączną 
kwotę 316,7 tys. zł, pomimo tego, że przeprowadzone postępowania  
i zgromadzony w ich trakcie materiał dowodowy nie potwierdzał w pełni 
wystąpienia przesłanek „ważnego interesu podatnika” lub „interesu 
publicznego”, określonych w art. 67a §1 Ordynacji podatkowej, które warunkują 
udzielenie ulgi podatkowej.  

Dotyczyło to postępowań o następujących numerach: 

• BF.3120.2.10.201832, po przeprowadzeniu którego odroczono zobowiązanie 
podatkowe w kwocie 104,6 tys. zł. Podatnik uzasadnił wniosek 
prowadzeniem inwestycji w trudnych warunkach pogodowych, co wpłynęło 
na dodatkowe znaczne koszty utrzymania procesu budowy oraz 
przejściowe trudności finansowe. Z przedstawionych przez podatnika 
dowodów wynikało, że w latach 2015-2017 osiągał on dochody, np. w 2017 
r. dochód netto wyniósł 656,3 tys. zł, zaś w okresie od stycznia do lutego 
2018 r. poniósł stratę (128,9 tys. zł). Natomiast w dołączonym do wniosku 
„Oświadczeniu wnioskodawcy o sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej” 
podał, że posiada 160 tys. zł w gotówce i na rachunkach bankowych oraz 
ok. 10 mln zł w akcjach, co zaprzeczało ustaleniu o jego trudnej sytuacji 
finansowej. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w przypadku tym 
występują okoliczności, które można określić jako „ważny interes 
podatnika”. 

NIK zwraca uwagę, że z orzecznictwa sądowego wynika, iż „ważny interes 
podatnika” należy rozpatrywać przy uwzględnieniu nie tylko osiąganych dochodów, 
ale także posiadanego majątku, który może stanowić zabezpieczenie spłaty 
zobowiązań33. 

                                                      
32 Decyzja BF.3120.2.10.2018 z 16 kwietnia 2018 r. 
33 WSA w Kielcach w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 615/13 
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• BF.3127.2.2.201834, po przeprowadzeniu którego umorzono zaległość 
podatkową w kwocie 14,9 tys. zł. Podatnik w dniu 19 marca 2018 r. wniósł  
o umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, motywując  
to poniesieniem straty z działalności gospodarczej. Nie wskazał żadnych 
dodatkowych przesłanek, przy czym z materiału dowodowego 
zgromadzonego w toku postępowania wynikało, że w latach 2015-2017 
osiągnął on zyski (np. w 2017 r. – 994,6 tys. zł), w okresie od stycznia  
do lutego 2018 r. odnotował stratę (108,9 tys. zł), zaś zatrudnienie wg stanu 
na koniec lutego 2018 r. wzrosło z 27 do 28 osób w porównaniu do stanu  
na koniec roku 2017 r. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że z materiału 
dowodowego wynika, że w przypadku wnioskodawcy występują przesłanki 
o charakterze „ważnego interesu podatnika”. 

Zdaniem NIK dla uznania zaistnienia „ważnego interesu podatnika” nie wystarczy 
ustalenie trudnej sytuacji finansowej podmiotu, ale musi mieć ona charakter 
wyjątkowy, różniący go od sytuacji innych podmiotów. Może to być np. utrata 
możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku35. 

• Dwóch postępowań (BF.3120.6.10.201836, w wyniku którego odroczono 
płatność zobowiązania podatkowego w kwocie 111,5 tys. zł oraz 
BF.3120.6.14.201837 dotyczącego umorzenia zaległości podatkowej 
w kwocie 124,9 tys. zł) prowadzonych na wniosek tej samej osoby prawnej. 
W obu przypadkach podatnik wniosek uzasadnił m.in. przeprowadzonymi 
inwestycjami oraz kosztami ponoszonymi w związku z zatrudnieniem 
wykwalifikowanych pracowników. Wskazał także, że umorzenie zaległości 
podatku pozwoli na dokończenie kolejnej inwestycji, zwiększenie produkcji  
i zatrudnienia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ 
ustalił, że podmiot od 2015 r. osiągał zyski (np. w 2017 r. – 13,1 mln zł,  
w okresie od stycznia do maja 2018 r. – 2,2 mln zł, w okresie od stycznia do 
września 2018 r. – 22,9 mln zł, a zatrudnienie wg stanu na koniec maja  
i września 2018 r. w porównaniu do grudnia 2017 r. wzrosło odpowiednio  
o 34 i 52 osoby. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że z materiału 
dowodowego należy wnosić, że wystąpiły okoliczności, które można określić 
jako „ważny interes podatnika”, nie wyjaśnił jednakże, na czym ów interes 
polegał. Z ww. uzasadnienia nie wynikało, że sytuacja finansowa podmiotu 
uniemożliwia uiszczenie podatku. 

• Trzech postępowań (BF.3120.6.4.201838, w po przeprowadzeniu którego 
odroczono płatność zobowiązania podatkowego w wysokości 100,6 tys. zł 
oraz BF.3120.6.11.201839 i BF.3120.6.2.201940 - umorzono zaległość 
podatkową w łącznej kwocie 203,2 tys. zł) prowadzonych  
na wniosek tej samej osoby prawnej. Okolicznością, na którą powoływał się 
wnioskodawca były m.in. prowadzone i planowane inwestycje, utworzenie 
nowych miejsc pracy, rosnące cyklicznie koszty prowadzenia bieżącej 
działalności oraz fakt, że istniejące zobowiązanie podatkowe w znaczący 
sposób obciąża budżet spółki. Wnioskodawca argumentował, że 
w poprzednich latach spółka, także otrzymała wsparcie od Burmistrza, 
co przełożyło się na realne inwestycje w miejsca pracy. Podnosił także, że 

                                                      
34 Decyzja BF.3127.2.2.2018 z 19 kwietnia 2018 r. 
35 Wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 850/98. 
36 Decyzja BF.3120.6.10.2018 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odroczenia terminu płatności. 
37 Decyzja BF.3120.6.14.2018 z 25 października 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej. 
38 Decyzja BF.3120.6.4.2018 z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie odroczenia terminu płatności. 
39 Decyzja BF.3120.6.11.2018 z 6 września 2018 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej. 
40 Decyzja BF.3120.6.2.2019 z 16 lipca 2019 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej. 
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„pomoc ze strony Burmistrza jest z punktu widzenia prowadzonej inwestycji 
niezbędna, albowiem wymaga ona zaangażowania znacznych środków 
pieniężnych, większych aniżeli pierwotnie przewidywano”. 

Organ podatkowy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
stwierdził, że podatnik m.in. osiągał zysk w latach 2015-2018 (np. w 2017 r. 
– 9,5 mln zł, w 2018 r. – 5,6 mln zł) oraz za okresy poprzedzające złożenie 
wniosku w danym roku (w okresie od stycznia do lutego 2018 r. - 
474,5 tys. zł, w okresie od stycznia do lipca 2018 r. - 4,6 mln zł, a w okresie 
od stycznia do maja 2019 r. – 1,96 mln zł).  

W uzasadnieniach tych decyzji organ wskazał, że z materiału dowodowego 
należy wnosić, że wystąpiły okoliczności, które można określić jako „ważny 
interes podatnika” (w dwóch przypadkach) lub „interes publiczny” (w jednym 
przypadku). W decyzji nie wyjaśniono, na czym polegała wyjątkowość 
sytuacji podatnika, która uniemożliwiała lub utrudniała mu terminową 
realizację zobowiązań podatkowych w sposób, który byłby uzasadniony  
i odpowiadał przesłankom ważnego interesu podatnika lub interesu 
publicznego określonym w art. 67a ust. 1 Ordynacji podatkowej.  
Nie wskazano także, że podmiot nie posiada zdolności do regulowania na 
bieżąco swoich zobowiązań podatkowych. 

Burmistrz wyjaśnił, że przesłanką, która znalazła zastosowanie w sprawach 
przedsiębiorców była trudna sytuacja, w wyniku której podatnik nie mógł uregulować 
zobowiązań podatkowych.  

Należy zauważyć, że rekompensowanie przedsiębiorcy stałego wzrostu kosztów 
działalności lub kosztów poczynionych inwestycji (w stosunku do pierwotnych 
założeń) poprzez zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych nie jest 
celem przepisu art. 67a ust. 1 Ordynacji podatkowej, zwłaszcza gdy ulgi te są 
przyznawane danemu przedsiębiorcy systematycznie41.  

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, powinien zważać na wysokość 
dochodów, obciążenia (w tym podatkowe) oraz zabezpieczyć środki na ten cel. 
Nieprawidłowe jest umarzanie przez organ podatkowy kolejnych rat podatku firmie 
przynoszącej zyski. Byłoby to bowiem kredytowanie działalności gospodarczej42. 

Należy podkreślić, że „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. Ważny interes podatnika, to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, 
losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych 
uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku43. 

(akta kontroli str.110-130, 160-284, 301-359, 417-425, 433-443) 

4. W pięciu decyzjach (16,7% badanych) odraczających płatność lub 
rozkładających na raty zobowiązania podatkowe przywołano niewłaściwą 
podstawę prawną lub nieprawidłowo sformułowano rozstrzygnięcie, czym 
naruszono art. 210 § 1 pkt 4 i 5 Ordynacji podatkowej. 

Dotyczyło to: 

1) Decyzji BF.3120.2.10.2018 z 16 kwietnia 2018 r., w której w podstawie prawnej 
przywołano art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, odnoszący się zarówno do 
                                                      
41 Por. wyrok NSA z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt II FSK 1807/13. 
42 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7.05.2009 r., I SA/Ol 157/09. 
43 Wyrok NSA w Szczecinie z 22 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 850/98. 
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odroczenia płatności podatku, jak i zaległości podatkowej, pomimo że na dzień 
złożenia wniosku cztery raty podatku od nieruchomości za 2018 r., których dotyczył 
wniosek, nie stanowiły zaległości podatkowej. 

2) Decyzji nr BF.3120.6.4.2018 z 16 kwietnia 2018 r., w której w podstawie prawnej 
przywołano art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, odnoszący się zarówno do 
odroczenia płatności podatku, jak i zaległości podatkowej, zaś na dzień złożenia 
wniosku rata podatku od nieruchomości za marzec 2018 r., o odroczenie której 
wnioskowano, nie była zaległością podatkową. 

3) Decyzji nr BF.3120.6.10.2018 z 28 czerwca 2018 r., w rozstrzygnięciu której 
podano, że odroczeniu podlega termin płatności wszystkich rat podatku od 
nieruchomości za okres od stycznia do września 2018 r., podczas gdy raty za okres 
od stycznia do maja stanowiły już zaległość podatkową. 

4) Decyzji nr BF.3120.2.5.2019 z 13 marca 2019 r., w której wskazano, że została 
wydana na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej (odnoszącego się 
zarówno do odroczenia płatności podatku, jak i zaległości podatkowej), 
a rozstrzygnięcie dotyczyło wyłącznie odroczenia podatku (z ustaleniem wysokości 
odsetek i opłaty prolongacyjnej, tj. I i II raty podatku od nieruchomości za 2018 r.), 
natomiast na dzień złożenia wniosku ww. raty były zaległością podatkową. 

5) Decyzji nr BF.3124.3.1.2020 z 11 marca 2020 r., w rozstrzygnięciu której 
wskazano, że dotyczy rozłożenia na raty zaległości podatkowej z tytułu I i II raty 
podatku od środków transportowych za 2020 r. wraz z opłatą prolongacyjną 
i odsetkami, podczas gdy na dzień złożenia wniosku II rata podatku nie stanowiła 
zaległości podatkowej. 

Burmistrz wyjaśnił, że we wszystkich przypadkach błędy spowodowane były 
niedopatrzeniem pracownika. 

(akta kontroli str. 110-130, 160-228, 307-336, 360-383, 426-428) 

5. W latach 2018-2020 (I kwartał) kolejno urzędujący burmistrzowie realizowali 
porozumienie zawarte 23 września 2013 r. z podmiotem gospodarczym, 
w którym organ podatkowy zobowiązał się m.in. do udzielenia podatnikowi 
pomocy de minimis w formie umorzenia podatku od nieruchomości w kolejnych 
latach. W ramach tego porozumienia w kontrolowanym okresie tj. w latach 
2018-2020 (I kwartał) wydano dwie decyzje44 o umorzeniu zaległości 
podatkowych w łącznej kwocie 203,2 tys. zł. 

Zawarcie i realizacja takiego porozumienia była, zdaniem NIK, sprzeczna 
z przepisem art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, który jako wyjątek od konstytucyjnej 
zasady powszechności i równości opodatkowania, powinien być stosowany 
w sytuacjach szczególnych45. Zobowiązanie się do udzielania pomocy poprzez 
zastosowanie ulg określonych w powyższym przepisie, a następnie jej udzielenie, 
doprowadziło do takiej sytuacji, że w oparciu o ww. porozumienie ulgi mogły być 
udzielane niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika i faktycznej 
możliwości realizacji zobowiązań podatkowych (patrz pkt 3 tiret ostatni niniejszej 
sekcji). Ponadto, porozumienie dawało podatnikowi podstawy do uznania, że brak 
zapłaty w terminie określonej kwoty ww. podatku nie przyniesie mu negatywnych 
konsekwencji, a samo zobowiązanie podatkowe zostanie wygaszone. 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest odpowiedź udzielona przez Burmistrza na 
interpelację radnego z 27 listopada 2018 r., w sprawie uwzględnienia w projekcie 

                                                      
44 BF.3120.6.11.2018 z dnia 06.09.2018 r. oraz BF.3120.6.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. 
45 Por. wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2017 r. sygn. akt II FSK 2171/15; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 
września 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 927/08. 
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budżetu na 2019 r. kwot wynikających z umorzeń podatkowych. Burmistrz 
poinformował, że podatek od nieruchomości w wysokości 100,0 tys. zł zostanie 
umorzony na mocy ww. porozumienia oraz, że umorzenie to zostało uwzględnione 
w projekcie budżetu na 2019 r.  

Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetu na 2019 r. założono, że zgodnie 
z porozumieniem ww. podatek może być umorzony. Podała także, że w planach 
finansowych systematycznie uwzględnia się pewną założoną kwotę umorzeń, aby 
nie zawyżyć sztucznie planu dochodów. 

NIK zauważa jednak, że przepisy art. 5 i 6 Ordynacji podatkowej określają istotne 
elementy zobowiązania podatkowego oraz podatku. Zawarcie i wykonanie 
powyższego porozumienia stało natomiast w sprzeczności zarówno z wynikającym  
z obowiązku podatkowego wymogiem zapłacenia podatku na rzecz gminy,  
jak i publicznoprawnym, przymusowym oraz bezzwrotnym charakterem podatku. 
Poza tym, przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości zawierania ugód, 
porozumień lub umów cywilnoprawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych, w tym przesądzających o sposobie rozstrzygnięcia 
indywidualnych spraw, które w przyszłości mogą zawisnąć przed organem 
podatkowym.  

Burmistrz Dawid Kopaczewski wyjaśnił, że każde umorzenie podatkowe 
poprzedzone było wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis oraz 
przeprowadzeniem pełnej analizy ówczesnej sytuacji wnioskodawcy. Poinformował 
także, że w latach 2018-2019 do Urzędu wpłynęły dwa wnioski, które zakończyły się 
wydaniem dwóch decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych. Ponadto podał, że 
aby nie narazić Gminy na postępowanie sądowe, zdecydował się na kontynuowanie 
realizacji porozumienia będącego ugodą przedsądową wypracowaną przez jego 
poprzedników. 

Były burmistrz Adam Żyliński wyjaśnił, że uważał za oczywiste rozstrzygnięcie 
sądowe z roku 2013 r., a jemu przypadła rola kontynuowania tej ugody 
przedsądowej. Uznał, że ten problem został w sposób jednoznaczny rozstrzygnięty 
przez zespoły prawników podatnika oraz z Urzędu Miasta. Nie rozpatrywał 
możliwości wzruszenia porozumienia, bo wydawało mu się ono oczywiste 
i skuteczne. Ponadto podał, że opierając się na fundamencie porozumienia z 2013 r. 
i obserwując rozwój gospodarczy tej firmy uznał, że pozbawienie jej możliwości 
rozłożenia pomocy publicznej na kolejne lata byłoby z jego strony działaniem 
szkodliwym z punktu widzenia interesu publicznego i dlatego podpisał aneks do 
porozumienia. Realizował porozumienie zgodnie z zawartym aneksem. 

(akta kontroli str.15-28, 174-284, 384-416, 444-445, 448-451, 520-521, 550-552) 

 

W okresie objętym kontrolą organ podatkowy terminowo wydawał decyzje w sprawie 
udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 139 § 1 Ordynacji 
podatkowej). Przy prowadzeniu postępowań zakończonych wydaniem decyzji 
przyznających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w większości postępowań 
przestrzegano ustawowych wymogów w zakresie wyczerpującego wyjaśnienia 
sprawy (art. 122, 187 § 1) i spełnienia przesłanek do udzielania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych (art. 67a §1).  

W 13 z 30 badanych postępowań (43,3%) stwierdzono jednak nieprawidłowości 
dotyczące nieprzestrzegania Ordynacji podatkowej. Polegały one przede wszystkim 
na niewywiązaniu się organu podatkowego z obowiązku dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz zebrania materiałów dowodowych, które potwierdzałyby 
okoliczności, na które powoływali się podatnicy (art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji 
podatkowej), a także niezgromadzeniu materiału dowodowego potwierdzającego 
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istnienie przesłanek przyznania tych ulg, tj. ważnego interesu podatnika lub interesu 
publicznego (art. 67a §1 Ordynacji podatkowej). Ponadto, w decyzjach o odroczeniu 
lub rozłożeniu na raty płatności zobowiązania podatkowego przywołano niewłaściwą 
podstawę prawną lub nieprawidłowo sformułowano rozstrzygnięcie. Ustalono 
również, że w efekcie zawartego z przedsiębiorcą porozumienia o umorzeniu jego 
zobowiązań podatkowych udzielono mu, wbrew przepisom Ordynacji podatkowej, 
ulgi w postaci umorzenia 230,2 tys. zł zaległości podatkowych.  
 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 
2.1 W latach 2018-2020 (I kwartał) w Urzędzie nie wystąpiły przypadki udzielania ulg 
podatkowych, które stanowiłyby pomoc państwa inną niż pomoc de minimis 
udzielona na podstawie rozporządzenia Komisji w sprawie pomocy de minimis.  

(akta kontroli str.458-463, 465-466) 

W okresie tym wydano 91 decyzji o udzieleniu wsparcia przedsiębiorcom w postaci 
pomocy de minimis poprzez umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie 
na raty zobowiązań podatkowych. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 
258,8 tys. zł. I tak: 

− umorzono 28 podmiotom gospodarczym 63 decyzjami zaległości podatkowe 
w łącznej kwocie 251,9 tys. zł., przy czym pomoc de minimis była równa kwocie 
umorzenia; 

− odroczono siedmiu podmiotom 17 decyzjami termin zapłaty podatku oraz 
zaległości podatkowych w łącznej kwocie 548,0 tys. zł, udzielona z tego tytułu 
pomoc de minimis wyniosła 4,2 tys. zł; 

− rozłożono na raty sześciu przedsiębiorcom 11 decyzjami płatność podatku oraz 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami kwotę 290,7 tys. zł, przyznano 
pomoc de minimis w wysokości 2,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 458-466) 

2.2 Analiza dokumentacji 2746 z 91 postępowań dotyczących udzielenia podmiotom 
gospodarczym ulg podatkowych stanowiących pomoc de minimis wykazała, że: 

− kwota pomocy de minimis udzielonej każdemu z przedsiębiorców w okresie 
trzech lat budżetowych (tj. w roku, w którym udzielono danej pomocy oraz 
dwóch lat poprzednich) nie przekraczała pułapu 200 tys. euro, a w przypadku 
przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów – 
100 tys. euro, stosownie do rozporządzenia Komisji w sprawie pomocy 
de minimis, 

− w 14 z 27 przypadków (51,9%) uzyskano, wraz z wnioskami, informacje 
i dokumenty określone w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis47 i były one kompletne, tj. zgromadzono: 

• zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym 
ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo 
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

                                                      
46 Badaniem objęto te postępowania z próby analizowanej w pierwszym obszarze, które zakończyły się 
przyznaniem ulgi podatkowej stanowiącej pomoc de minimis (27 z 30 postępowań z ww. próby).  
47 Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie przedstawianych informacji. 
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• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis48, 

• sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone 
zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadkach określonych  
w § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. gdy do ustalenia wartości pomocy 
de minimis konieczne było ustalenie stopy referencyjnej mającej 
zastosowanie do wnioskodawcy, czyli w przypadku odroczenia terminu 
płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. 

− wydawano, w dniu udzielenia pomocy, zaświadczenia o udzielonej pomocy 
de minimis. Zawierały one wszystkie elementy określone w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy 
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie49. 

(akta kontroli str. 452-457) 

2.3 W latach 2018-2020 (I kwartał) Burmistrz złożył 39 sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów50,  
w których wykazano przyznaną z tytułu ulg podatkowych pomoc de minimis. 
Sprawozdania te, zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, przekazano z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP51. 

Badanie próby52 tych sprawozdań wykazało, że prawidłowo podawano w nich 
informacje wskazane w § 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 publicznych w sprawie sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej53, tj. m.in.: dzień udzielenia pomocy, dane 
beneficjenta, kwotę pomocy i jej formę (wyjątek opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”). Sprawozdania te przekazywano w terminie określonym  
w § 6 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. w ciągu siedmiu dni od dnia udzielenia pomocy.  

(akta kontroli str. 467-468) 

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

1. W sześciu54 z 27 badanych decyzji uznano wnioski za kompletne i udzielono ulg 
podatkowych będących pomocą de minimis mimo tego, że niektóre pola Formularza 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie zostały 
wypełnione przez wnioskodawcę. Nie pozyskano zatem od wnioskodawcy 
niektórych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych 
w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia w sprawie przedstawianych informacji. Dotyczyło to 
istotnych dla poprawności udzielenia pomocy danych, m.in. łącznej wartości pomocy 
de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających 

                                                      
48 Dalej: formularz informacji. 
49 Dz. U. z 2018 r. poz. 350, dalej: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis. 
50 Dalej: UOKiK. 
51 System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRIMP) służy przekazywaniu Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przez organy administracji publicznej sprawozdań  
o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu. Aplikacja posiada też funkcje pozwalające na 
sprawdzenie, jaka pomoc publiczna została już udzielona danemu beneficjentowi. 
52 Badaniem objęto sprawozdania, w których wykazano te postępowania z próby analizowanej w pierwszym 
obszarze, które zakończyły się przyznaniem ulgi podatkowej stanowiącej pomoc de minimis (27 z 30 
postępowań z ww. próby).  
53 Dz. U. z 2016 r. poz. 1871, dalej: rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. 
54 Dotyczyło to następujących decyzji: BF.3120.6.10.2018 z dnia 28.06.2018 r., BF.3120.6,.14.2018 z dnia 
25.10.2018 r., BF.3120.2.38.2018 z dnia 28.06.2018 r., BF.3120.2.90.2018 z dnia 25.01.2019 r., 
BF.3120.6.6.2018 z dnia 19.04.2018 r., BF.3120.6.12.2018 z dnia 10.10.2018 r. 
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latach wszystkim powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom; informacji, czy 
podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym; 
wskazania, czy wnioskowana pomoc de minimis będzie przeznaczona  
na działalność w sektorach wykluczonych55 z udzielania pomocy de minimis, bądź  
w sektorze transportu towarów. W jednym przypadku formularz informacji zawierał 
wypełnione tylko dwa pola: NIP oraz nazwę podatnika. 

Udzielenie przez Organ podatkowy pomocy, pomimo niezłożenia przez podatników 
ww. dokumentów było niezgodne z art. 37 ust. 7 ustawy w sprawach pomocy 
publicznej. Przepis ten stanowi, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający 
się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 
1 tej ustawy, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi. 

Niezgromadzenie przez organ podatkowy pełnych i rzetelnych informacji, o których 
mowa powyżej, mogło skutkować, m.in. przekroczeniem dopuszczalnych pułapów 
pomocy de minimis, udzieleniem jej podmiotowi działającemu w sektorze 
wykluczonym, bądź błędnym zaklasyfikowaniem udzielonej pomocy. 
Burmistrz wyjaśnił, że wynikało to z niedopatrzenia pracownika. 

(akta kontroli str. 307-359, 452-457, 470-489, 492-497, 499-503) 

2. Dziewięć z 27 badanych wniosków uznano za kompletne i udzielono ulg 
podatkowych, pomimo tego, że nie załączono do nich wszystkich zaświadczeń 
o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w ciągu roku, w którym ubiegał 
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczeń o wielkości 
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej 
pomocy, wskazanych w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. W pięciu56 przypadkach wnioskodawcy przedłożyli 
jedynie niepodpisane wydruki z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy 
Publicznej57, a w czterech58 przedłożyli tylko część wymaganych zaświadczeń lub 
oświadczeń o otrzymanej pomocy.  

Udzielenie przez organ podatkowy pomocy, pomimo niezłożenia przez podatników 
tych dokumentów stanowiło naruszenie art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, uzależniającego udzielenie pomocy 
de minimis od przekazania przez wnioskodawcę wymaganych zaświadczeń, 
oświadczeń lub informacji.  

Burmistrz wyjaśnił, że w każdym przypadku pracownik sprawdzał w systemie 
SHRIMP wielkość udzielonej pomocy, którą wnioskodawca otrzymał w ciągu roku, 
w którym ubiegał się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.  
W żadnym przypadku limit pomocy nie był przekroczony, w związku z powyższym 
pomoc została udzielona prawidłowo. Dodał, że brak podpisów na wydrukach  
z SUDOP wynikał z przeoczenia pracownika. 

(akta kontroli str. 245-284, 301-306, 360-365, 452-457, 470, 477-483, 490-491, 498-
503) 

                                                      
55 Tj. w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w dziedzinie przetwarzania  
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 
56 Dotyczyło to następujących decyzji: BF.3120.2.90.2018 z dnia 25.01.2019 r., BF.3120.2.5.2019 z dnia 
13.03.2019 r., BF.3120.2.20.2019 z dnia 07.06.2019 r., BF.3120.2.37.2019 z dnia 17.12.2019 r., 
BF.3120.6.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. 
57 Dalej: SUDOP. 
58 Dotyczyło to następujących decyzji: BF.3120.6.12.2018 z dnia 10.10.2018 r., BF.3120.2.19.2018 z dnia 
07.05.2018 r., BF.3120.2.2.2018 z dnia 19.04.2018 r., BF.3120.2.10.2018 z dnia 16.04.2018 r.  
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3. W jednym przypadku59 wydane zaświadczenie o pomocy de minimis60 o wartości 
pomocy brutto 140,71 zł, tj. 32,6 euro, zawierało błędną informację, że pomoc ta 
została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu 
drogowego towarów (dla którego obowiązuje niższy próg dopuszczalnej pomocy, 
wynoszący 100 tys. euro), podczas gdy wnioskodawca w polu C.4 formularza 
informacji oświadczył, że nie prowadzi działalności w tym sektorze. Informacja ta 
została także przekazana Prezesowi UOKiK w Sprawozdaniu o udzielonej pomocy 
publicznej61. 

Burmistrz wyjaśnił, że powyższa sytuacja wynikła z pomyłki pracownika.  
 

(akta kontroli str. 366-383, 452-457, 469, 499-503) 

W badanym okresie w Urzędzie rzetelnie sporządzano i terminowo przekazywano 
do UOKiK sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis. Terminowo wystawiano 
zaświadczenia o pomocy de minimis, które zasadniczo zawierały prawidłowe 
informacje dotyczące rodzaju i wartości udzielonej pomocy. Jednak, w 13 z 27 
zbadanych przypadków udzielenia pomocy de minimis (48,1%), nie zgromadzono 
kompletu wymaganych przepisami informacji i dokumentów, od których przedłożenia 
uzależniona była możliwość udzielenia pomocy de minimis.  

 

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o podmiotach, 
którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych 

3.1 W kontrolowanym okresie Urząd podawał do publicznej wiadomości wykazy 
osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł62, 
a także informacje o pomocy publicznej udzielonej w danym roku. Wykazy te były 
publikowane na stronie BIP Urzędu wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia, w terminie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych, tj. do 31 maja następnego roku. Dane63 zawarte 
w wykazach tj. kwoty udzielonych ulg, nazwy podatników oraz przyczyny ich 
udzielenia były zgodne z wydanymi decyzjami.  

(akta kontroli str. 499-517) 

3.2 W latach 2018-2020 (I kwartał) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych było trzykrotnie przedmiotem interpelacji radnych. W 2018 r. wpłynęły 
dwie interpelacje, tj. w sprawie celowości umorzeń podatkowych udzielonych 
w 2017 r., oraz o przedstawienie listy podmiotów ubiegających się o umorzenie 
podatku za 2019 r. i stopnia uwzględnienia tych kwot w planie budżetu na 2019 r. 
Natomiast w 2020 r. grupa radnych skierowała do Burmistrza interpelację dotyczącą 
m.in. możliwości utworzenia, w związku z pandemią koronawirusa, lokalnego 
pakietu osłonowego w formie ulg podatkowych dla przedsiębiorców.  

 

                                                      
59 Zaświadczenie dotyczyło pomocy de minimis udzielonej decyzją BF.3124.3.1.2020 z dnia 11.03.2020 r.,  
w której rozłożono na raty zobowiązanie podatkowe. 
60 Nr 5/2020 wydanym dnia 11 marca 2020 r. 
61Przekazanym dnia z dnia 13 marca 2020 r. 
62 Dalej: Wykaz. 
63 Stwierdzono na podstawie analizy 26 postępowań podatkowych z próby wybranej w obszarze I, których 
rozstrzygnięcia zawarto w Wykazach, w tym: 18 ujętych w wykazie za 2018 r. oraz 8 - za 2019 r. 
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Do Urzędu w badanym okresie nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące ulg 
podatkowych, ani pomocy publicznej z nimi związanej. 

(akta kontroli str. 518-525) 

3.3 W okresie objętym kontrolą NIK nie prowadzono w Urzędzie kontroli 
wewnętrznych dotyczących ulg podatkowych. 

(akta kontroli str. 534) 

W 2019 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący zaprojektowanych 
i wdrożonych wewnętrznych mechanizmów kontrolnych w zakresie trybu udzielania 

ulg i umorzeń zaległości podatkowych w Urzędzie64. Audytor stwierdził, że stopień 
wdrożenia mechanizmów kontroli zarządczej w tym obszarze nie był zadowalający. 
Wątpliwości audytora budziła, m.in. niewystarczająca analiza celowości umorzeń 
podatkowych oraz zbyt ogólne redagowanie uzasadnień decyzji, pozbawione 
wnikliwej analizy jednostkowych sytuacji podatników. Jego zdaniem, uzasadnienia 
decyzji wymagały zwiększenia nadzoru nad redakcją ich treści, bywały pisane 
schematycznie, nie zawierały szczegółowego opisu stanu faktycznego 
uzasadniającego „ważny interes podatnika” oraz „ważny interes społeczny”. 
Audytor wydał ocenę z zastrzeżeniami65 i zalecił m.in.:  

- zwiększenie nadzoru nad sprawami umorzeń w zakresie podatku 
od nieruchomości mając na uwadze, że umorzenia pozbawiają Gminę 
dochodów, które z kolei pozwalają na finansowanie zadań własnych samorządu, 

- zwiększenie nadzoru nad redakcją opisu stanu faktycznego i uzasadnień decyzji, 
mając na uwadze, że sam interes podatnika nie jest okolicznością uzasadniającą 
umorzenie, 

- przeprowadzanie analizy celowości odroczeń lub umorzeń zobowiązań 
podatkowych oraz sporządzanie decyzji w tym zakresie, z zastosowaniem 
zasady „dwóch par oczu”.  

Skarbnik wyjaśniła, że w ramach realizacji zaleceń audytu wprowadzono praktykę 
wspólnej analizy decyzji przez pracownika sporządzającego projekt decyzji, 
Skarbnika i Burmistrza. Podała także, że w toku niniejszej kontroli NIK 
przeprowadzono spotkanie radcy prawnego z pracownikami Wydziału Budżetu 
i Finansów dotyczące całej procedury umorzeń podatkowych, pisania decyzji 
i postanowień w tym zakresie, a w planach jest wprowadzenie listy sprawdzającej 
w zakresie kompletności dokumentacji i zgodności wydawanych decyzji 
z Ordynacją podatkową. 

(akta kontroli str. 526-533, 550-552) 

Postępowania dotyczące udzielania ulg podatkowych były także objęte kontrolą 
kompleksową gospodarki finansowej Miasta Iławy za 2019 r., przeprowadzoną przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w 2020 r. Stwierdzono m.in. przypadki 
błędnych uzasadnień prawnych w decyzjach dotyczących odroczenia płatności oraz 
rozłożenia na raty zaległości podatkowych, czym naruszono art. 210 par. 1 pkt 4 
Ordynacji podatkowej. Według stanu na 17 czerwca 2020 r. do Urzędu nie wpłynęło 
wystąpienie pokontrolne z tej kontroli.  

(akta kontroli str. 535-549) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
64 Badaniem objęto prawidłowość decyzji w zakresie ulg i umorzeń podatku od nieruchomości wydanych  
w latach 2018-2019. 
65 Skala ocen: ocena adekwatna, ocena wystarczająca, ocena z zastrzeżeniami, ocena nieadekwatna. 
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NIK pozytywnie ocenia działalność Urzędu w badanym obszarze. Stwierdzono 
bowiem, że w badanych latach w Urzędzie terminowo i rzetelnie wywiązywano się  
z obowiązku określonego w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f - g ustawy o finansach 
publicznych, tj. sporządzano wykazy osób prawnych, fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg  
w spłacie zobowiązań podatkowych, a także wykazy podmiotów, którym udzielono 
pomocy publicznej.  

 

4. Sposób realizacji wniosków sformułowanych po 
kontroli P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych 
przez organy wykonawcze gmin” 

4.1. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Burmistrza po kontroli P/17/088 
„Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin” z 12 marca 
2018 r. Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o: 
− prowadzenie postępowań o udzielenie ulg podatkowych oraz wydawanie decyzji 

w tych sprawach w sposób odpowiadający w pełni wymogom Ordynacji 
podatkowej, 

− egzekwowanie od podatników dokumentów wymaganych do przyznania pomocy 
de minimis, 

− terminowe przekazywanie sprawozdań Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Prezesowi UOKiK, 

− rzetelne sporządzanie wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o finansach publicznych. 

− zwiększenie nadzoru nad postępowaniami dotyczącymi umarzania zaległości 
podatkowych. 

NIK zwróciła także uwagę, że stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości mogły 
wynikać z wadliwie funkcjonującego w Urzędzie systemu nadzoru i kontroli, który nie 
zapobiegł nieprawidłowej realizacji zadań w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych. Zalecono dokonanie przeglądu przyjętych w ramach tego systemu 
rozwiązań pod kątem skuteczności ich funkcjonowania i wdrożenie, w oparciu 
o wyniki przeprowadzonej analizy, rozwiązań minimalizujących ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w tym obszarze. 

W odpowiedzi na ww. wystąpienie Burmistrz, pismami z 3 kwietnia 2018 r. oraz 
4 czerwca 2018 r., poinformował Najwyższą Izbę Kontroli o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych.  

Pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ww. postępowań zapoznano 
z treścią wystąpienia pokontrolnego. Ówczesny Burmistrz wyjaśnił, że zorganizował 
naradę z udziałem Skarbnika oraz pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie 
tych spraw, na której prosił o przestrzeganie wszystkich zapisów, zaleceń i uwag.  

W Urzędzie, podobnie stwierdzono w ramach kontroli P/17/088, sprawami 
związanymi z udzielaniem ulg podatkowych zajmował się jeden pracownik 
zatrudniony w Wydziale Budżetu i Finansów, posiadający w swoim zakresie 
obowiązków oprócz spraw związanych z ulgami podatkowymi, także inne zadania. 
Bezpośredni nadzór nad tym pracownikiem sprawowała Skarbnik. Regulamin 
organizacyjny, jak również zakres obowiązków tej osoby nie zostały zmienione 
w ramach realizacji wniosków pokontrolnych. Dokonano natomiast zmian kadrowych 
na stanowisku Skarbnika oraz wybrano nową kancelarię radców prawnych 
obsługującą Urząd.  
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Podjęte, w ramach realizacji wniosków pokontrolnych, działania polegały 
na wzmocnieniu już istniejących mechanizmów, tj. nadzoru przełożonego nad 
pracownikiem oraz konsultacjach z prawnikami. Jak wyjaśniła Skarbnik, każda 
decyzja była przez nią weryfikowana, co poświadcza jej podpis na każdej z nich. 
Podała, że dbano o weryfikowanie kompletności wniosków i dokumentacji 
potwierdzającej zaistnienie przesłanek, na które powoływali się podatnicy. Skarbnik 
wyjaśniła, że w Urzędzie każdy pracownik miał możliwość skorzystania z konsultacji 
z radcą prawnym, choć nie było praktyki sprawdzania każdej decyzji dotyczącej ulg 
podatkowych przez prawników. Nie wprowadzono jednakże innych – dodatkowych 
lub nowych - mechanizmów weryfikacji decyzji podatkowych.  

W rejestrach ryzyk na 2019 r. i 2020 r. nie zidentyfikowano i nie wskazano ryzyk 
w obszarze udzielania ulg podatkowych. Skarbnik wyjaśniła, że ujęto ryzyka grożące 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, bo uznano, że są one 
najistotniejszymi ryzykami w Wydziale Budżetu i Finansów. 

W 2019 r. przeprowadzono audyt dotyczący sposobu prowadzenia postępowań  
w sprawie udzielania ulg podatkowych oraz funkcjonowania systemu kontroli w tym 
obszarze. Jak podała Skarbnik, celowo zlecono go nieco później, aby sprawdzić, jak 
wnioski NIK z poprzedniej kontroli zostały wdrożone.  

(akta kontroli str. 448-451, 550-572) 

4.2. Działania podjęte przez Urząd, w ramach realizacji wniosków po kontroli 
P/17/088, przyczyniły się do: 

− terminowego przekazywania, rzetelnie sporządzonych, sprawozdań o udzielonej 
pomocy de minimis Prezesowi UOKiK, 

− rzetelnego sporządzania wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o finansach publicznych. 

Stwierdzono jednak, że w 48,1% badanych przypadków nie wyegzekwowano od 
podatników niektórych dokumentów wymaganych do przyznania pomocy 
de minimis, a w 43,3% badanych przypadków stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące nieprzestrzegania Ordynacji podatkowej, przy czym w siedmiu z tych 
postępowań ujawniono więcej niż jedną nieprawidłowość. 

(akta kontroli str. 110-130, 452-457, 467, 516-517) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie podejmowano działania w celu realizacji 
wniosków pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli 
P/17/088 „Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin”. 
Urząd zrealizował wnioski pokontrolne dotyczące terminowego przekazywania 
sprawozdań dotyczących pomocy de minimis oraz rzetelnego sporządzania 
wykazów, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych. Natomiast 
sposób i stan realizacji wniosku pokontrolnego dotyczącego wydawania decyzji 
w sprawie ulg podatkowych zgodnie z przepisami nie był zadowalający. 
Podejmowane działania nie były bowiem, w pełni skuteczne w odniesieniu 
do prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach przyznania tych ulg oraz 
egzekwowania od podatników dokumentów wymaganych do przyznania pomocy 
de minimis. Oznacza to, że wdrożony w Urzędzie systemu nadzoru i kontroli, 
w dalszym ciągu nie zapobiegał nieprawidłowej realizacji zadań w tym obszarze.  
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IV. Uwagi i wnioski 
W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag. W związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Prowadzenie postępowań o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 1.

oraz wydawanie decyzji w tych sprawach w sposób odpowiadający w pełni 
wymogom Ordynacji podatkowej. 

 Rozwiązanie porozumienia z podmiotem gospodarczym z 23 września 2013 r.  2.

 Egzekwowanie od wnioskodawców ubiegających się o udzielenie pomocy 3.
de minimis kompletnych dokumentów, zgodnie z ustawą o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

 Wydawanie beneficjentom rzetelnych zaświadczeń o udzielonej pomocy 4.
de minimis. 

 Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami dotyczącymi udzielania ulg 5.
w spłacie zobowiązań podatkowych.  

 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę 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, 28 lipca 2020 r. 

 
Kontroler 

Olga Ratkiewicz 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
 

……………………............................ 
podpis 

 

 

 

 

Dyrektor Delegatury 
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  z up.  

Barbara Zajdel 

Wicedyrektor 
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