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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec (dalej: Urząd) 

 

Kamil Kozłowski, Burmistrz Biskupca (dalej: Burmistrz lub organ podatkowy),  
od 23 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”. 
 

2018-2020 (I kwartał) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

 

Lidia Wójcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/28/2020 z 17 kwietnia 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

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 
stwierdzono niepełne przestrzeganie uregulowań określonych 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 29%4 objętych badaniem postępowań podatkowych. Dotyczyły one 
w szczególności niewywiązania się organu podatkowego z obowiązku dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania materiałów dowodowych, 
potwierdzających sytuację materialną wnioskodawców, czym naruszono art. 122  
i art. 187 § 1 ww. ustawy. W części tych postępowań nie zgromadzono również 
materiału dowodowego potwierdzającego istnienie przesłanek przyznania tych ulg, 
tj. ważnego interesu podatnika i interesu publicznego, o którym mowa w art. 67a §1 
Ordynacji podatkowej. 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (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 dziewięciu spośród 31 objętych badaniem postępowań podatkowych, zakończonych wydaniem decyzji  
o udzieleniu ulg podatkowych. 
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W Urzędzie odnotowano natomiast poprawę w zakresie wywiązywania się  
z obowiązku 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 umorzono zaległości podatkowe, bądź 
udzielono pomocy publicznej. Przestrzegano również wymogów związanych  
z udzielaniem pomocy de minimis przy udzielaniu ulg podatkowych. Stwierdzono 
jednak, że niektóre ze sprawozdań6 dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie 
przekazano odpowiednemu organowi z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do 
terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej  
w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy7. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny  
cząstkowe8 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), zadania w zakresie udzielania ulg w zapłacie 
zobowiązań podatkowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym 
Urzędu9, wykonywał Referat Finansowo-Podatkowy.  

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 89 wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych lub odsetek w łącznej kwocie 659,2 tys. zł. Na ich podstawie 
wydano 44 decyzje umarzające zaległości w całości lub części na łączną kwotę 
558,6 tys. zł10. Zaległości te umorzono 29 podatnikom, w tym: 

− 10 osobom prawnym – zaległości w łącznej kwocie 445,3 tys. zł, w tym z tytułu: 
podatku od nieruchomości – 445 tys. zł oraz podatku rolnego – 0,3 tys. zł, 

− trzem jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej –  
84,2 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości, 

− 16 osobom fizycznym – 29,1 tys. zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości – 
16,1 tys. zł, rolnego – 10,1 tys. zł, od środków transportu – 0,6 tys. zł oraz 
łącznego zobowiązania pieniężnego – 2,3 tys. zł.  

Burmistrz umorzył zaległości podatkowe parokrotnie dziewięciu podatnikom 
(czterem osobom prawnym i czterem fizycznym oraz jednej jednostce 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), wydając im od dwóch do 
czterech decyzji. W Urzędzie nie ustalano i nie pobierano opłaty prolongacyjnej.  

W badanych latach do Urzędu wpłynęły 63 wnioski o odroczenie terminu lub 
rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami  
w łącznej kwocie 636,4 tys. zł. Na ich podstawie wydano 51 decyzji 

                                                      
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. dalej: Ustawa o finansach publicznych. 
6 Tj. pięć sprawozdań spośród 27 badanych. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 120 w brzmieniu obowiązującym od 19 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r., dalej: 
rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie. 
8 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. 
9 Zarządzenie nr 152/2018 Burmistrza Biskupca z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Biskupcu, ze zm.  
10 W kwocie tej należność główna wynosiła: 531,4 tys. zł, a odsetki – 27,2 tys. zł.  
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uwzględniających wnioski w całości lub części na łączną kwotę 606 tys. zł,  
a dotyczyły one: 

• odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej11 wraz  
z odsetkami za zwłokę 17 podatnikom, w tym: 

− ośmiu osobom prawnym – w łącznej kwocie 199,5 tys. zł, w tym: 121,6 tys. zł 
z tytułu podatku od nieruchomości i 77,9 tys. zł z tytułu podatku rolnego, 

− dziewięciu osobom fizycznym – w łącznej kwocie 145,4 tys. zł, w tym:  
57,9 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości, 43,9 tys. zł – podatku rolnego, 
41,6 tys. zł – łącznego zobowiązania podatkowego oraz 2 tys. zł – z tytułu 
podatku od środków transportu; 

• rozłożenia na raty płatności zobowiązania podatkowego lub zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 12 podatnikom, w tym: 

− trzem osobom prawnym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości  
w łącznej kwocie 113,5 tys. zł,  

− dziewięciu osobom fizycznym – w łącznej kwocie 147,6 tys. zł, w tym:  
132,9 tys. zł tytułu podatku od nieruchomości, 8,6 tys. zł z tytułu łącznego 
zobowiązania podatkowego oraz 6,1 tys. zł – z tytułu podatku od środków 
transportu.  

Wnioski oraz decyzje ewidencjonowano w rejestrach prowadzonych w formie 
elektronicznej, w których ujmowano m.in.: imię i nazwisko wnioskodawcy, daty: 
wpływu wniosku i wydania decyzji, treść żądania i sposób jego załatwienia oraz 
kwotę i rodzaj ulgi.  

(akta kontroli str. 4-47) 

1.2 W okresie objętym kontrolą w jednym przypadku podatnik wniósł do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie12 odwołanie od decyzji 
Burmistrza13 odmawiającej umorzenia I raty podatku rolnego za 2018 r. SKO 
przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, w wyniku którego Burmistrz 
ponownie odmówił umorzenia. Od tej decyzji14 również wniesiono odwołanie. 
Ostatecznie SKO utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji.  

Podatnicy nie odwoływali się od decyzji Burmistrza podejmowanych w sprawie 
odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania 
podatkowego.  

(akta kontroli str. 48-67) 

1.3   W latach 2018-2020 (I kwartał) organ podatkowy nie wydawał decyzji z urzędu 
o udzieleniu ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych. 

(akta kontroli str.68-71) 

1.4   Badaniem szczegółowym objęto dokumentację 31 postępowań podatkowych15, 
po przeprowadzeniu których wydano: 26 decyzji umarzających zaległości 
podatkowe w łącznej kwocie 443,5 tys. zł oraz odmawiające umorzenia kwoty  
7,6 tys. zł, pięć decyzji o odroczeniu płatności zobowiązania podatkowego oraz  
o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej na łączną kwotę 156,1 tys. zł.  
 
 

                                                      
11 W badanym okresie, w 2018 r. odroczono zaległość podatkową dotyczącą łącznego zobowiązania 
podatkowego jednej osoby fizycznej w kwocie 7,1 tys. zł. 
12 Dalej: SKO. 
13 Decyzja SFP. 3121.01.2018 z 15 maja 2018 r.  
14 Decyzja SFP.3121.01.2018 z 8 sierpnia 2018 r. 
15 Dodatkowo analizą objęto także dwie sprawy: SFP.3120.10.2018 i SFP.3120.15.2018, w których wydano 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o umorzenie zaległości podatkowych z uwagi na: brak 
powstania należności odsetkowych lub brak upływu terminu płatności. 
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W wyniku badania ustalono m.in., że: 

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

− w 29 postępowaniach (93,5% badanych) organ podatkowy podejmował 
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), 

− w 29 postępowaniach (93,5%) przestrzegano zasady pisemności 
postępowania, określonej w art. 126 Ordynacji podatkowej, 

− 25 decyzji (80,6% badanych) zawierało 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, 

− w 27 postępowaniach (87,1%) organ podatkowy zgromadził materiał dowodowy 
potwierdzający wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 67a §1 
Ordynacji podatkowej. 

W dziewięciu postępowaniach16 (29% badanych) stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na niepełnym wywiązywaniu się z przepisów Ordynacji podatkowej, przy 
czym w czterech z tych postępowań17 ujawniono więcej niż jedną nieprawidłowość. 
Szczegółowy opis nieprawidłowości opisano w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

 (akta kontroli str.72-224) 

1.5  W latach 2018-2019 (I kwartał) gmina miejska Biskupiec osiągnęła 20 472 tys. zł 
dochodów z tytułu podatków18, z czego: 8 049 tys. zł w 2018 r., 8 924 tys. zł  
w 2019 r. oraz 3 499 tys. zł w 2020 (I kwartał). 

Stan zaległości z tytułu podatków wynosił 2 359 tys. zł w 2019 r. i zmniejszył się  
o 7,3% (o 173 tys. zł) w stosunku do 2018 r. W okresie tym odnotowano spadek 
zaległości z tytułu podatku: od nieruchomości – o 143 tys. zł (o 6,5%), od środków 
transportu – o 17 tys. zł (o 12,7%), rolnego – o 12 tys. zł (o 6,6%) oraz leśnego –  
o 2 tys. zł (o 40%).  

(akta kontroli str. 225-254) 

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

1. W dwóch postępowaniach19 (6,5% badanych), zakończonych wydaniem decyzji 
umarzających zaległości podatkowe w łącznej kwocie 94 tys. zł (w tym odsetki 
3,3 tys. zł), nie wywiązano się w pełni z wymogów określonych w art. 122,  
art. 187 § 1 oraz art. 126 Ordynacji podatkowej, a polegających na obowiązku 
podejmowania działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz przestrzegania 
zasady pisemności postępowania. I tak: 

• W postępowaniu SFP.3120.01.01.201820 nie zgromadzono dowodów, które 
potwierdzałyby okoliczności, na które powoływał się podatnik we wniosku  
o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r., a dotyczących 

                                                      
16SFP.3120.01.01.2018, SFP.3120.02.01.2018, SFP.3120.03.01.2018, SFP.3120.3.8.2018, SFP.3123.3.1.2020, 
SFP.3120.3.01.2019, SFP.3120.3.10.2018, SPF.3123.3.03.2019, SFP.3127.01.01.2018. 
17 Postępowania o nr: SFP.3120.03.01.2018, SFP.3120.3.8.2018, SFP.3123.3.1.2020 oraz SFP.3123.3.03.2019. 
18 Tj. od nieruchomości – 16 349 tys. zł, rolnego – 3 225 tys. zł, od środków transportu – 347 tys. zł  
i leśnego – 551 tys. zł. 
19 SFP.3120.01.01.2018, SFP.3120.02.01.2018. 
20 Decyzja SFP.3120.01.01.2018 z 17 stycznia 2018 r.  
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m.in. jego trudnej sytuacji finansowej i zakupionego sprzętu medycznego. 
Dowodami, dołączonymi przez podatnika do wniosku były dokumenty finansowe 
za lata 2015-201621, tj. ukazujące jego sytuację sprzed 12 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. W rozstrzygnięciu decyzji organ podatkowy powołał się 
jedynie na fakty podane przez podatnika we wniosku ulgę, które dotyczyły m.in. 
świadczonych usług, osób z nich korzystających oraz realizowanych procedur. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, organ podatkowy nie wezwał podatnika do 
uzupełnienia dokumentów o jego obecnej sytuacji finansowej, dlatego że  
[…]22 jest przedstawiciel Gminy, który na bieżąco przekazuje informacje 
dotyczące jego sytuacji. Interes publiczny polegał na tym, że […]23 służył 
społeczności lokalnej, jest dotowany ze środków Gminy, m.in. na zakup sprzętu 
[…]24. 

(akta kontroli str. 93-101, 347-351) 

• W postępowaniu SFP.3120.02.01.201825 organ podatkowy nie zgromadził 
dowodów na potwierdzenie faktów, wskazanych przez podatnika we wniosku  
o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r. W dokumentacji 
postępowania brak było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie 
licznych działań kulturalnych (np. ich liczbę, czas, miejsce i rodzaj), pomimo to 
w decyzji realizację takich działań uznano za udowodnioną.   

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że organ udzielił umorzenia z uwagi na ważny interes 
publiczny tego podatnika, bowiem celem stowarzyszenia prowadzącego 
działalność społeczną było m.in.: wspierania działalności […]26 w zakresie jego 
promocji i podejmowanie działań edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 

(akta kontroli str. 103-104, 347-351) 

W ww. postępowaniach organ podatkowy nie wezwał podatników do przedłożenia 
materiału dowodowego potwierdzającego istnienie okoliczności wskazanych we 
wnioskach, mających stanowić przesłankę do udzielenia ulgi.  

Zdaniem NIK, podstawą do skorzystania z uznania administracyjnego wynikającego 
z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, powinno być zebranie i rozpatrzenie materiału 
dowodowego pozwalającego na potwierdzenie lub zaprzeczenie istnienia 
ustawowych przesłanek do udzielania ulg, tj. ważnego interesu podatnika lub 
interesu publicznego. Zatem to, czy przesłanki umorzenia istnieją w danej sprawie, 
może być ustalone po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu 
materiału dowodowego (art. 191 ww. ustawy), a powinno je poprzedzać 
wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 ustawy), 
dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych (art. 122) oraz przestrzeganie 
zasady pisemności postępowania (art.126).  

 (akta kontroli str. 93-104,115-116, 347-351, 358-359) 

                                                      
21 Bilans i rachunek zysków i strat. 
22 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1429) i art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących podatnika. 
23 Patrz: przypis wyżej. 
24 Patrz: przypis wyżej. 
25 Decyzja SFP.3120.02.01.2018 z 18 stycznia 2018 r. 
26 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1429) i art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących podatnika. 
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2. W sześciu27 (19,4 % badanych) postępowaniach podatkowych zakończonych 
wydaniem: trzech decyzji o rozłożeniu na raty płatności podatku w łącznej 
kwocie w łącznej kwocie 108,7 tys. zł (w tym odsetki 8,4 tys. zł), dwóch decyzji  
o odroczeniu terminu zapłaty zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie  
47,4 tys. zł oraz jednej decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej w łącznej 
kwocie 5,4 tys. zł (w tym odsetki 0,1 tys. zł) organ podatkowy błędnie przyjął, że 
decyzja przyznająca ulgę może nie zawierać szczegółowego uzasadnienia. 
Zgodnie z przepisem art. 210 § 5 Ordynacji podatkowej możliwość odstąpienia 
od sporządzenia szczegółowego uzasadniania decyzji, nie dotyczy decyzji, na 
podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w Urzędzie odstępowano od sporządzania 
szczegółowego uzasadniania decyzji w przypadku odroczenia terminu płatności  
i rozłożenia należności na raty, ze względu na interpretację art. 210 § 5 Ordynacji 
podatkowej, zgodnie z którą uznano że przepis ten dotyczy tylko umorzeń. 
Podała też, że zgodnie z art. 3 Ordynacji podatkowej ilekroć w ustawie jest mowa 
o ulgach podatkowych, rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których 
zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości 
podatku oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji podatku.  

Należy jednak zauważyć, że przepis art. 210 § 5 Ordynacji podatkowej nie posługuje 
się, zdefiniowanym w art. 3 pkt 6 tej ustawy pojęciem ulgi podatkowej, lecz mówi  
o przyznaniu ulgi w zapłacie podatku. 

(akta kontroli str. 355-357,358-359) 

3. W czterech przypadkach28 umorzono zobowiązania podatkowe (na łączną 
kwotę 5,8 tys. zł, (w tym odsetki 0,1 tys. zł) oraz odroczono termin zapłaty 
podatku na łączną kwotę 47,4 tys. zł, pomimo tego że przeprowadzone 
postępowania i zgromadzony w ich trakcie materiał dowodowy nie potwierdzał  
w pełni wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 67a §1 Ordynacji 
podatkowej. Dotyczyło to postępowań o następujących numerach: 

• SFP.3120.03.01.201829,wszczętego na podstawie wniosku, w którym podatnik 
jako przyczynę ubiegania się o ulgę podał jedynie, że nie planował środków  
w swoim budżecie na zapłatę podatku. Do wniosku nie dołączono jednak 
żadnych dokumentów, a w rozstrzygnięciu decyzji organ podatkowy odstąpił od 
szczegółowego uzasadnienia decyzji i nie wskazał na czym w tym przypadku 
polegał ważny interes podatnika lub publiczny.  
Skarbnik Gminy podała, że organ podatkowy znał sytuację podatnika, gdyż 
otrzymywał comiesięczne sprawozdania, dlatego nie wzywał tego podatnika do 
uzupełnienia dokumentacji finansowej. Organ uznał, że zachodzi przesłanka do 
umorzenia z uwagi na ważny interes publiczny tego podatnika, bowiem 
zwiększenie wydatków podatnika dotowanego z budżetu Gminy i budżetu 
państwa nie jest w interesie publicznym. 

 (akta kontroli str. 115-116, 347-351, 358-359) 

• SFP.3127.01.01.201830, w przypadku którego za ważny interes podatnika  
i interes publiczny uznano poniesienie przez wnioskodawcę nakładów 
finansowych w wysokości ok. 2 tys. zł na naprawę drogi gminnej, prowadzącej 

                                                      
27Decyzje: SFP.3120.3.8.2018 z 20 kwietnia 2018 r., SFP.3123.3.1.2020 z 30 marca 2020 r., 
SFP.3120.3.01.2019 z 8 stycznia 2019 r. SFP.3120.3.10.2018 z 31 sierpnia 2018 r., SPF.3123.3.03.2019  
z 4 kwietnia 2019 r. oraz SFP.3120.03.01.2018 z 18 stycznia 2018 r. 
28 SFP.3120.03.01.2018, SFP.3127.01.01.2018, SFP.3123.3.03.2019, SFP.3123.3.1.2020. 
29 Decyzja SFP.3120.03.01.2018 z 18 stycznia 2018 r.  
30 Decyzja SFP.3127.01.01.2018 z 25 stycznia 2018 r. 
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do jego nieruchomości, podczas gdy z zebranych dowodów nie wynikało, aby 
jego sytuacja rodzinna, finansowa lub majątkowa utrudniała lub uniemożliwiała 
uregulowanie zobowiązania podatkowego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że interesem podatnika była ulga w podatku, która 
zrekompensowała część poniesionego wkładu na remont drogi. Natomiast 
interes publiczny polegał na tym, że kwota umorzona była niższa niż ewentualny 
remont wskazanej przez podatnika drogi gminnej. Dodała też, że decyzja dla 
tego podatnika wydana była w trakcie poprzedniej kontroli NIK i organ nie miał 
jeszcze zaleceń pokontrolnych. 

(akta kontroli str. 108-114, 347-351) 

• Dwóch postępowań (SFP.3123.3.03.201931, SFP.3123.3.1.202032), 
prowadzonych na wniosek jednego podatnika prowadzącego działalność  
w rolnictwie. W wyniku tych postępowań odroczono termin płatności podatku 
rolnego, z uwagi na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa.  
Nie potwierdzał tego jednak zgromadzony materiał dowodowy, gdyż m.in. wg 
dołączonych do wniosków dokumentów finansowych w latach 2017-2019 
odnotowano systematyczny wzrost zarówno przychodów netto ze sprzedaży z 
442,8 tys. zł w 2017 r. do 702,6 tys. zł w 2019 r., jak i zysku netto z 124,7 tys. zł 
w 2017 r. do 148,4 tys. zł w 2019 r. Według danych bilansowych, podmiot ten 
posiadał zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, a świadczy o tym 
m.in. wskaźnik płynności bieżącej33, który był na zbliżonym poziomie i wynosił 
4,6 w 2017 r. i 4,5 w 2018 r. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyznając ulgę […]34, organ podatkowy kierował 
się tym, że działalność […]35 jest działalnością rolniczą, w związku z tym 
większość swoich zysków osiąga dopiero na jesieni (po zbiorach). Podatnik 
składając wniosek w marcu 2019 r. oraz w lutym 2020 r., tj. w okresie wiosennym 
potrzebuje dużych nakładów finansowych na rozpoczęcie produkcji rolnej 
(zasiewy, paliwo, wynagrodzenie pracowników).  

(akta kontroli str. 129-162, 355-357) 

Zdaniem NIK umorzenie zaległości podatkowej nie powinno stanowić formy 
rekompensowania poniesionych dobrowolnie przez podatnika nakładów na 
cudzą rzecz, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie udowodniono, że uregulowanie 
podatku wpłynęłoby negatywnie na jego sytuację majątkową. Odroczenie zapłaty 
podatku w sytuacji, gdy podatnik znajdował się w obiektywnie dobrej sytuacji 
finansowej lub nie planował środków w swoim budżecie na zapłatę podatku 
również nie stanowiło, wskazanej w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, przesłanki 
do przyznania ulgi36. 

4. W jednym przypadku37 organ podatkowy w sposób nieprawidłowy wezwał 
podatnika do dostarczenia oświadczenia o stanie majątkowym rodziny. 
Wezwania podatnika dokonano na podstawie przepisów dotyczących 
postanowień (art. 216 Ordynacji podatkowej), a nie wezwań, o których mowa  

                                                      
31 Decyzja SPF.3123.3.03.2019 z 4 kwietnia 2019 r. 
32 Decyzja SFP. 3123.3.1.2020 z 20 marca 2020 r. 
33 Liczony, jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
34 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1429) i art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych identyfikujących podatnika. 
35 Patrz: przypis wyżej. 
36 Tak przykładowo w wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w: Poznaniu z dnia 12 lutego 2020 r. 

sygn. akt I SA/Po 653/19; Białymstoku z dnia 26 lutego 2020 r. sygn. akt I SA/Bk 667/2019; Bydgoszczy z dnia  
3 marca 2020 r. sygn. akt I SA/Bd 462/19.     
37 Decyzja SFP.3120.3.8.2018 z 20 kwietnia 2018 r. 
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w art. 155-169 Ordynacji podatkowej. Postanowienie z dnia 21 marca 2018 r. 
informujące podatnika o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, było 
jednocześnie wezwaniem strony do dostarczenia wymaganych oświadczeń. 
Dokument ten nie zawierał jednak elementów wezwania, m.in. o których mowa 
w art. 159 § 1 ust. 3, 4 i 4a Ordynacji podatkowej, tj. określenia charakteru 
wezwania podatnika, informacji o możliwości stawiennictwa osobistego lub 
przez pełnomocnika, przedłożenia dokumentów w formie dokumentu 
elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że organ nie dokonał wezwania podatnika ze 
względu na zapewnienia podatnika o dostarczeniu niezbędnych dokumentów 
wymaganych przez Urząd.  

(akta kontroli str.124-128, 355-357) 

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 na ogół 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 dziewięciu postępowaniach (29,0% badanych) 
stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające m.in. na: niewywiązaniu się organu 
podatkowego z obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania 
materiałów dowodowych, potwierdzających sytuację materialną wnioskodawców 
(art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej), niezgromadzeniu materiału 
dowodowego potwierdzającego istnienie przesłanek przyznania tych ulg, tj. 
ważnego interesu podatnika (art. 67a §1 Ordynacji podatkowej) oraz błędnym 
przyjmowaniu, że decyzja przyznająca ulgę może nie zawierać szczegółowego 
uzasadnienia (art. 210 § 5 Ordynacji podatkowej). 

 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 
2.1 W okresie objętym kontrolą Burmistrz Biskupca na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 
Ordynacji podatkowej:  
– umorzył 21 decyzjami 14 podmiotom gospodarczym zaległości podatkowe  

w łącznej kwocie 347,4 tys. zł., z czego: 337,3 tys. zł stanowiła pomoc  
de minimis przyznana 10 przedsiębiorcom38, a 10,1 tys. zł pomoc de minimis  
w rolnictwie czterem rolnikom39 (trzem z 14 ww. podmiotów umorzono zaległości 
podatkowe co najmniej trzykrotnie), 

– odroczył 33 decyzjami 15 podmiotom gospodarczym termin zapłaty podatku 
oraz zaległości podatkowej w łącznej kwocie 6,5 tys., z czego odpowiednio: 
przedsiębiorcom odroczono zapłatę 3,8 tys. zł, a rolnikom - 2,7 tys. zł 
(dziewięciu spośród 15 ww. podmiotów odroczono zobowiązania od dwóch do 
czterech razy),  

– rozłożył na raty dziewięcioma decyzjami pięciu przedsiębiorcom płatność 
podatku oraz zaległości podatkowej wraz z odsetkami kwotę 4,8 tys. zł (spośród 
ww. pięciu podmiotów, trzem z nich rozłożono płatność na raty od dwóch do 
trzech razy).  

                                                      
38 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 w sektorze rolnym (Dz. Urz. 
UE L 2013.352.9 z 24.12.2013 r.) – dalej: rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis. 
39 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 (Dz. Urz. UE L 2013.352.1  
z 24.12.2013 r.) – dalej: rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis w rolnictwie. 
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(akta kontroli str.256-268) 

2.2   Analiza40 dokumentacji dotyczącej przyznania ulg stanowiących pomoc de 
minimis wykazała, że w każdym przypadku: 

• 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 lub 100 tys. euro w przypadku 
przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów lub 15 
tys. euro41 w ramach przyznanej pomocy w rolnictwie. Urząd w trakcie 
prowadzonego postępowania sprawdzał w systemie SHRIMP42 oraz SRPP43 
czy przyznana pomoc nie przekroczyła określonych limitów. 

• Uzyskano wraz z wnioskami o udzielenie pomocy de minimis wszystkie 
informacje, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis44 oraz dokumenty, o których mowa w art. 37 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej45 tj. m.in. zaświadczenia o pomocy de minimis 
oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku,  
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

• Uzyskano wraz z wnioskami o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie 
wszystkie informacje i dokumenty, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie46,  
tj. m.in. informacje dotyczące: sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (w tym m.in.  
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych), pomocy 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących do objęcia 
pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 
Informacje te przekazywano na formularzu zgodnym ze wzorem określonym  
w ww. rozporządzeniu.  

• Wydawano beneficjentom 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 rybołówstwie47, w tym m.in. podstawę prawną oraz wartość 

                                                      
40 Spośród 31 analizowanych postępowań dotyczących przyznania ulg, w 14 w nich była to pomoc de minimis,  
w tym w czterech sprawach była to pomoc de minimis w rolnictwie. Badaniem objęto 100% tych przypadków 
obejmujących 10 decyzji wydanych dla pięciu przedsiębiorców oraz cztery decyzje wydane dla trzech rolników. 
41 Od 14 marca 2019 r. limit ten wynosi 20 tys. euro.  
42 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. 
43 System Rejestracji Pomocy Publicznej aplikacja do przekazywania w postaci elektronicznej sprawozdań  
z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. 
44 Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, rozporządzenie wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy  
o postępowaniach dotyczących pomocy publicznej. 
45 Dz. U. z 2020 r. poz. 708, dalej: ustawa o pomocy publicznej. 
46 Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312. rozporządzenie wydane na podstawie art. 37 ust.2a ustawy  
o postępowaniach dotyczących pomocy publicznej. 
47 Dz. U. z 2018 r. poz. 350. 
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udzielonej pomocy brutto w złotych i euro. Zaświadczenia wydawano w dniu 
wydania decyzji o udzieleniu ulg. 

(akta kontroli str. 72-91, 270-291, 360-375) 

2.3 W latach 2018-2020 (I kwartał) Urząd przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta48 44 sprawozdania o udzieleniu pomocy de minimis 
podmiotom gospodarczym działającym na terenie Gminy, w których jako formę 
pomocy wskazano umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek, odroczenie 
terminu zapłaty podatku oraz zaległości podatkowej lub rozłożenie tych płatności na 
raty.  Sprawozdania te, zgodnie z art. 32 ust. 1 i 10 ustawy o pomocy publicznej 
sporządzano z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. 

Badanie 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 publicznej49, tj. m.in.: dzień udzielenia pomocy, 
dane beneficjenta, formę i kwotę pomocy oraz przekazywano je w terminie zgodnym 
z określonym w § 6 ust. 2 tego rozporządzenia. 

W badanym okresie, Urząd stosownie do zapisów art. 32a ustawy o pomocy 
publicznej, przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) 27 
sprawozdań o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o nieudzieleniu 
takiej pomocy. Sprawozdania te przekazywano z wykorzystaniem aplikacji SRPP. 
Badanie tych sprawozdań wykazało, że: 

− w przypadku 27 sprawozdań prawidłowo podano informacje wskazane w § 2 
rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej  
w rolnictwie lub rybołówstwie.  

− spośród 27 sprawozdań 22 z nich przekazano w terminie 20 dni od dnia 
następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona, tj. 
zgodnie § 4 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.  

(akta kontroli str.292-307) 
 

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

W przypadku pięciu podatników (18,5% badanych), informacje o udzieleniu im 
pomocy w rolnictwie w kwocie 0,8 tys. zł przekazano do MRiRW z opóźnieniem 
wynoszącym od czterech do pięciu dni w stosunku do terminu określonego w § 4 
ust. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w 
rolnictwie lub rybołówstwie. Zgodnie z ww. przepisem informację należało przekazać 
w terminie 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym 
pomoc została udzielona. Skutkiem tego było posiadanie przez MRiRW przez cztery 
dni maja 2018 r. i pięć dni lipca 2019 r. nieaktualnych informacji o faktycznej 
wysokości pomocy, udzielonej poszczególnym beneficjentom.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Urząd przekazał trzy sprawozdania 24 maja 2018 r. 
omyłkowo po terminie, co miało miejsce podczas wdrażania zaleceń pokontrolnych 
NIK. Natomiast dwa sprawozdania wysłano 25 lipca 2019 r. z uwagi na dokonywane 
w tym czasie zmiany kadrowe i czynności doszkalające pracowników. Wszystkie 
sprawozdania zostały wprowadzone do systemu w terminie, jednakże niewysłane  
z uwagi na omyłkowe pominięcie przycisku „Zatwierdź”. 

(akta kontroli str.352-354) 

                                                      
48 Dalej: UOKiK. 
49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we 
wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W badanym okresie w Urzędzie przestrzegano zasad udzielania pomocy de 
minimis. Należycie weryfikowano wszystkie dokumenty przedkładane przez 
podatników, co było zgodne z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy publicznej  
i rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 2a tej ustawy. Rzetelnie  
i terminowo przekazywano do UOKiK sprawozdania z udzielenia poszczególnym 
beneficjentom pomocy de minimis. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
natomiast nieterminowego przekazania do MRiRW pięciu spośród 27 badanych 
informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie. 

 

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

3.1   W 2019 r. Urząd podawał w terminie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o finansach publicznych, tj. do 31 maja następnego roku, do publicznej wiadomości 
wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnych, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg w spłacie 
zobowiązań w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, a także wykaz osób 
prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

Wykazy te były publikowane na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu wraz ze 
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Dane zawarte  
w tych wykazach50 były rzetelne, tj. kwoty udzielonych ulg, nazwy podatników oraz 
przyczyny ich udzielenia były zgodne z wydawanymi decyzjami.  

 (akta kontroli str. 308-326) 

3.2 Analiza prowadzonego w Urzędzie rejestru skarg i wniosków wykazała, że  
w badanym okresie nie wpłynęły do Urzędu wnioski lub skargi, które dotyczyły 
kwestii związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.  

(akta kontroli str.327-327) 

3.3 Analiza planów audytu wewnętrznego na lata 2018-2020, sprawozdań  
z wykonania tych planów za lata 2018-2019 oraz książki kontroli wykazała, że  
w okresie objętym kontrolą NIK udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
nie było przedmiotem audytu wewnętrznego oraz kontroli zewnętrznych.  

(akta kontroli str.328-329) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie terminowo i rzetelnie sporządzano wykaz 
osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnych, którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg w spłacie 
zobowiązań w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, a także wykaz osób 
prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

                                                      
50 Analizą objęto 27 decyzji w sprawie przyznania ulg w spłacie zobowiązań, które organ podatkowy wydał  
w 2018 r.  
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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 13 kwietnia 
2018 r.51 Najwyższa Izba Kontroli sformułowała trzy wnioski pokontrolne dotyczące: 

− prowadzenia postępowań o udzielenie ulgi podatkowej oraz wydawanie decyzji 
w tych prawach w sposób odpowiadający w pełni wymogom Ordynacji 
podatkowej, 

− rzetelnego sporządzenia i terminowego przekazywania do UOKIK sprawozdań  
z udzielenia beneficjentom pomocy de minimis, 

− rzetelnego sporządzania wykazów podmiotów, którym umorzono zaległości 
podatkowe.  

W odpowiedzi na ww. wystąpienie Burmistrz poinformował 13 lipca 2018 r. 
Najwyższą Izbę Kontroli o wykonaniu ww. wniosków pokontrolnych.  

W wyniku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach kontroli S/20/002 
ustalono, że od stycznia 2018 r. w Urzędzie wprowadzono zmiany kadrowe. Zmiany 
te polegały m.in. na zatrudnieniu nowych pracowników do prowadzenia postępowań 
w zakresie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Pracowników 
odpowiedzialnych za prowadzenie ww. postępowań zapoznano z treścią 
wystąpienia pokontrolnego z kontroli P/17/088. W latach 2018-2020 (I kwartał) ww. 
pracownicy uczestniczyli łącznie w 14 szkoleniach, w tym dotyczących postępowań 
podatkowych, pomocy publicznej udzielanej przez gminy oraz poszczególnych 
podatków. W okresie tym zaprenumerowano także miesięcznik p.t. „Przegląd 
podatków i finansów samorządowych”, w którym publikowane są m.in. artykuły  
z zakresu udzielania ulg podatkowych oraz zasięgano konsultacji prawniczych  
w razie potrzeby.   

(akta kontroli str.330-346) 

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

• Prawidłowego udostępniania informacji o podmiotach, którym m.in. udzielono 
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 

• Prawidłowego stosowania zasad przyznawania pomocy de minimis 
przedsiębiorcom i rolnikom. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania i terminowego przekazywania do Prezesa UOKIK sprawozdań 
z udzielania pomocy de minimis. Odnotowano jednak pięć przypadków 
nieterminowego przekazania do MRiRW informacji o udzieleniu pomocy de 
minimis w rolnictwie. 

• Poprawy jakości prowadzonych postepowań podatkowych w zakresie 
umarzania zaległości podatkowych. Nieprawidłowości ujawniono w czterech 
z 13 objętych badaniem postępowań podatkowych, prowadzonych przez  
w 2018 r. i zakończonych wydaniem decyzji przyznających ulgę w postaci 
umorzenia zaległości podatkowych w styczniu 2018 r., tj. przed otrzymaniem 
zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono także nieprawidłowe prowadzenie 

                                                      
51 W dniu 12 czerwca 2018 r. Urząd otrzymał uchwałę zespołu orzekającego Komisji rozstrzygającej powołanej 
w celu rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych 8 maja 2018 r. Zespół orzekający oddalił zastrzeżenia w całości.    

Opis stanu 
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pięciu52 postepowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji  
o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia 
terminu płatności podatku lub rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty. 
Postępowania te prowadzono po terminie otrzymania zaleceń pokontrolnych 
i po poinformowaniu NIK (13 lipca 2018 r.) o dołożeniu przez organ 
podatkowy staranności w prowadzeniu postępowań o udzieleniu ulgi 
podatkowej oraz wydawania decyzji w tych sprawach odpowiadających  
w pełni wymogom Ordynacji podatkowej,  

 (akta kontroli str. 93-116,124-162, 292-307,347-351) 

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 wniosek pokontrolny dotyczący rzetelnego sporządzania 
wykazów, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych oraz 
sprawozdań dotyczących pomocy de minimis. Jednak w przypadku tych ostatnich 
nie zawsze dotrzymywano obowiązujących terminów na przekazanie informacji.  
Działania te nie były jednak w pełni skuteczne w odniesieniu do prowadzenia 
postępowań podatkowych w sprawach przyznania ulg. Nieprawidłowości 
stwierdzono bowiem w 29,0%53 objętych badaniem postępowań podatkowych 
przeprowadzonych w latach 2018-2020 (I kwartał).  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

 

 Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 1.

 
 Prowadzenie postępowań o udzielenie ulg podatkowych oraz wydawanie 1.

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

 Terminowe przekazywanie do MRiRW sprawozdań z udzielenia beneficjentom 2.
pomocy de minimis w rolnictwie.  

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.  

                                                      
52 100% - Analizą objęto: dwa postępowania z 2018 r. oraz jedno z 2019 r. zakończone wydaniem decyzji 
rozkładającej zaległość podatkową na raty oraz po jednym postępowaniu z 2019 r. i 2020 (I kwartał) 
zakończonych wydaniem decyzji odraczającej termin płatności podatków.  
53 Tj. w dziewięciu spośród 31 objętych badaniem postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji  
o udzieleniu ulgi podatkowej. 
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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,   17  czerwca 2020 r. 

  Najwyższa Izba Kontroli 

Kontroler 
 

Lidia Wójcik 

Starszy inspektor  
kontroli państwowej 

 

 

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

Podpis 

 

 Delegatura w Olsztynie 

Dyrektor 

          z up. 

Barbara Zajdel 

Wicedyrektor 

 

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

podpis 
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