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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto (dalej 
„Urząd”). 

 

Jarosław Kowalski – Burmistrz Dobrego Miasta od 20 listopada 2018 r. W okresie  
od 15 listopada 2002 r. do 20 listopada 2018 r. stanowisko to zajmował Stanisław 
Trzaskowski.   

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. 

Lata 2015 – 2020 (I kw.), a także w miarę potrzeb działania wykraczające poza ten 
okres.  
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

 

Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/25/2020 z 10 kwietnia 2020 r.  

Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/31/2020 z 24 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób prowadzenia w Urzędzie,  
w latach 2015-2020 (I kwartał), postępowań podatkowych w sprawie udzielanych ulg 
podatkowych.  

W Urzędzie nie przestrzegano w pełni wymogów określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w 49 
postępowaniach (81,2%), a dotyczyły one w szczególności: 

− udzielenia ulg podatkowych 42 wnioskodawcom (70% badanych postępowań)  
pomimo tego, że dowody zgromadzone w toku postępowań podatkowych nie 
wykazały, aby zaistniały ustawowe przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub 
„interesu publicznego”, umożliwiające udzielenie ulg podatkowych, o których 
mowa w art. 67a § 1 ww. ustawy, 

− niewywiązania się organu podatkowego w ww. 42 postępowaniach  
z obowiązków określonych w art. 122 i art. 187 § 1 ww. ustawy, tj. dokładnego 

                                                      
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”). 
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wyjaśnienia stanu faktycznego (m.in. okoliczności wskazanych przez podatników 
we wnioskach o udzielenie tych ulg) poprzez zebranie materiałów dowodowych, 
pozwalających m.in. na zweryfikowanie sytuacji finansowej wnioskodawcy  
w zakresie możliwości uregulowania należnych podatków,  

− nienależytego wywiązywania się w 49 przypadkach (81,7% badanych decyzji)  
z obowiązku sporządzenia uzasadnienia faktycznego decyzji, zgodnie  
z wymogami wynikającymi z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. 

Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis, gdyż:  

− w 16 z 32 zbadanych przypadków udzielono pomocy de minimis  lub pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podmiotom, które nie złożyły wymaganych 
przepisami dokumentów4,  

− w pięciu przypadkach podatnikom nie wydano zaświadczeń o udzielonej pomocy 
de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, co było 
niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 
2007 r.5 w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie. 

Kontrola wykazała również, że nierzetelnie sporządzono wykazy, o których mowa  
w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych6, dotyczące osób 
fizycznych, którym w latach 2016-2018 udzielono ulg podatkowych. Nie ujęto w nich 
bowiem m.in. niektórych podmiotów, którym udzielono tych ulg oraz nie podano 
wysokości umarzonych zaległości podatkowych.  

Powyższe nieprawidłowości oraz nieprzeprowadzenie w badanym okresie kontroli 
wewnętrznych i audytu w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych 
wskazują na niezapewnienie w Urzędzie skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli 
zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2  ww. ustawy o finansach 
publicznych, w obszarze udzielania ulg podatkowych.   

Należy jednak zaznaczyć, że w 2019 r. ograniczono udzielanie ulg podatkowych 
dotyczących umarzania zaległych podatków, tj. z 21 złożonych wniosków 
uwzględniono jedynie trzy wnioski (14,3%). W poprzednich latach wskaźnik 
wydanych decyzji do złożonych wniosków o umorzenie wynosił: 71% w 2018 r., 
66,7% w 2017 r. i 2016 r., 70,1% w 2015 r.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W  badanym okresie do Urzędu wpłynęły 343 wnioski o udzielenie ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych, określonych art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, na łączną 

                                                      
4 Określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708),  lub w §2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  
Nr 53, poz. 311 i 312 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  lub 
rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810). 
5 Dz.U. z 2018 r. poz. 350 (dalej „rozporządzenie w sprawie zaświadczeń de minimis”). 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.  
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. 
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4 

kwotę 3 449,9 tys. zł należności głównych. Spośród tych wniosków 155 dotyczyło  
umorzenia zaległości (1 083,0 tys. zł), 183 – odroczenia  płatności należności 
podatkowych ( 2 026,2 tys. zł), a 5 wniosków – rozłożenia zaległości na raty  
(340,7 tys. zł). Na ich podstawie wydano ogółem 273 decyzje udzielające ulg 
podatkowych, w tym: 97 decyzji umarzających zaległości podatkowe wraz  
z odsetkami na kwotę 874,2 tys. zł oraz 176 decyzji odraczających i rozkładających 
na raty płatność należności głównej w łącznej kwocie 2 366,9 tys. zł, od których 
naliczono opłatę prolongacyjną w łącznej kwocie  35,3 tys. zł i odsetki w wysokości 
18,7 tys. zł. I tak w: 

− 2015 r. wpłynęło do Urzędu 101 wniosków o udzielenie ulg podatkowych na 
kwotę 626,2 tys. zł, wydano 86 decyzji przyznających ulgi na kwotę 609,6 tys. zł, 

− 2016 r. – 76 wniosków o ulgi na kwotę 451,6 tys. zł, wydano 61 decyzji   
o ulgach w kwocie 373,9 tys. zł, 

− 2017 r. – odpowiednio: 56 wniosków  o ulgi w kwocie 317,8 tys. zł, 47 decyzji  
przyznających ulgi na kwotę 248,0 tys. zł,  

− 2018 r. – odpowiednio: 62 wnioski na kwotę 1 413,0 tys. zł oraz 49 decyzji na 
kwotę 1 404,6 tys. zł,   

− 2019 r. – odpowiednio: 42 wnioski na kwotę 608,5 tys. zł oraz 24 decyzje8  na 
kwotę 588,1 tys. zł, 

− 2020 r. (I kwartał) – uwzględniono wszystkie 6 wniosków i udzielono ulg 
podatkowych na kwotę 33,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 7-12) 

W badanym okresie, ulg podatkowych udzielono: 

− 105 osobom fizycznym – na łączną kwotę 489,1 tys. zł, w tym umorzono  
121,2 tys. zł i odroczono lub rozłożono na raty 468,0 tys. zł, 

− dziewięciu osobom prawnym – na kwotę 1 761,2 tys. zł (136,8 tys. zł – 
umorzenia, 1 624,4 tys. zł – odroczenia płatności i rozłożenia na raty), 

− dwóm gminnym jednostko organizacyjnym umorzono zaległości na łączna kwotę 
616,2 tys. zł (odraczając im wcześniej płatność zobowiązań w wysokości  
337,6 tys. zł).  

Burmistrz 55 podatnikom kilkukrotnie udzielał ulg podatkowych, wydając od 2 do 14 
decyzji danemu podatnikowi, tj. więcej, niż jeden raz umorzył, odroczył lub rozłożył 
na raty zaległości podatkowe 45 osobom fizycznym, ośmiu osobom prawnym  
i dwóm gminnym jednostkom organizacyjnym. 

 (akta kontroli str. 13-27, 217-221) 

W badanym okresie przypadki odmowy udzielenia ulg podatkowych dotyczyły 
umorzenia oraz odroczenia płatności zaległych podatków, i tak w: 

− 2015 r. – wydano 22 decyzje odmawiające przyznania  osobom fizycznym ulg  
na łączną kwotę 67,5 tys. zł, w tym 21 decyzji9 dotyczyło umorzenia zaległości, 
a jedna decyzja odroczenia płatności, 

− 2016 r. – wydano 19 decyzji odmawiających udzielenia ulg na kwotę  
119,6 tys. zł, z czego 1710 dotyczyło umorzenia zaległości (15 wobec osób 
fizycznych i dwóch osób prawnych) oraz dwie odroczenia płatności osobom 
fizycznym,  

                                                      
8 Z 24 decyzji udzielających ulg podatkowych w 2019 r. tylko trzy dotyczyły umorzeń podatku na 21 złożonych 
wniosków. 
9 Spośród 21 decyzji odmownych w 13 z nich częściowo odmówiono i przyznano ulgę . 
10 10 decyzji w części odmawiające i przyznające ulgi. 
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− 2017 r. – 9 decyzji na kwotę 103,1 tys. zł, w tym osiem11 odmawiających 
umorzenia podatków (7 dotyczyło osób fizycznych i jedna osoby prawnej) oraz 
jedna decyzja o odmowie odroczenia płatności (wydana osobie fizycznej),  

− 2018 r. – 15 decyzji na kwotę 48,3 tys. zł, w tym 13 decyzji12 odmawiających 
umorzenia podatków (11 dotyczyło osób fizycznych i 2 osób prawnych) oraz 
dwie decyzje o odmowie odroczenia płatności osobom fizycznym, 

− 2019 r. – 13 decyzji odmownych w zakresie  umorzenia podatków na kwotę  
31,5 tys. zł, z czego 11 dotyczyło osób fizycznych, a dwie osób prawnych,   

− do 31 marca 2020 r. nie wydano decyzji o odmowie udzielenia ulg podatkowych. 

(akta kontroli str. 7-27, 222-223) 

Analiza sześciu decyzji13 odmawiających udzielenia ulg podatkowych na łączną 
kwotę 45,5 tys. zł wykazała m.in., że: 

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

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

− decyzje wydawano terminowo, a w przypadkach niezałatwienia spraw  
w terminie miesięcznym powiadamiano o tym strony, podając przyczyny 
niedotrzymania terminu i wskazywano nowy termin załatwienia sprawy  
(art. 140), 

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

W pięciu przypadkach odmowę udzielenia ulgi podatkowej uzasadniano brakiem 
wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. nie 
wystąpił ani ważny interes podatnika, ani interes publicznym, a w jednym odmowę 
uzasadniono brakiem współpracy podatnika przy ustalaniu jego sytuacji finansowej. 

(akta kontroli str. 28-68) 

W latach 2015 – 2020 (I kw.) dochody Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego oraz od środków transportowych wyniosły: 9 072,4 tys. zł  
w 2015 r., 8 520,8 tys. zł w 2016 r., 8 862,0 tys. zł w 2017 r., 9 178,4 tys. zł  
w 2018 r., 10 762,4 tys. zł w 2019 r. i 2 587,5 tys. zł w I kwartale 2020 r. W okresie 
tym nie wydawano z urzędu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych. 

 (akta kontroli str. 69-161) 

1.2. Zadania oraz obowiązki w zakresie rozpatrywania spraw związanych  
z udzielaniem ulg podatkowych przypisano do Referatu Budżetu i Gospodarki 
Finansowej Urzędu, nad którym bezpośredni nadzór sprawował Skarbnik Gminy. 
Przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych, w tym prowadzenie 
ewidencji, spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i sporządzanie 
sprawozdawczości w tym zakresie oraz przygotowanie dokumentacji do odwołań  
od decyzji administracyjnych ujęto w kartach zadań i czynności pracowników tego 
Referatu.   

                                                      
11 4 decyzje w części odmawiające i przyznające ulgi. 
12 10 decyzji w części odmawiające i przyznające ulgi. 
13 BF.3123.3.9.2017.BS, BF.3123.2.10.2017.HA, BF.3123.2.10.2019.HA, BF.3123.2.18.2019.HA, 
BF.3123.2.25.2018.HA, BO.3123.2.29.2018.HA. 
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Burmistrz, zarządzeniem14 z 27 maja 2010 r., określił termin oraz sposób podawania 
do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty albo 
udzielono pomocy publicznej.  

Uchwałami Rady Miejskiej15 wprowadzono opłaty prolongacyjne z tytułu rozłożenia 
na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 
wraz z odsetkami za zwłokę stanowiących dochód Gminy. 

Burmistrz wyjaśnił, że sprawy związane z udzielaniem ulg podatkowych 
rozpatrywane są na ogólnych zasadach wynikających z ustawy Ordynacja 
podatkowa, a żadne przepisy nie nakładają na organ podatkowy opracowania 
wewnętrznych procedur i instrukcji dotyczących rozpatrywania spraw z tym 
związanych. 

 (akta kontroli str. 162-216, 1973-1980) 

1.2.1. Badaniem NIK objęto dokumentację 60 postępowań podatkowych w sprawie 
o udzieleniu ulg podatkowych, po przeprowadzeniu których wydano 27 decyzji 
umarzających zaległości podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie   
416,1 tys. zł, 31 decyzji o odroczeniu płatności podatków na kwotę 1 5131 tys. zł  
(w tych wypadkach naliczono również 7,2 tys. zł z tytułu odsetek i 25,4 tys. zł z tytułu 
opłaty prolongacyjnej) oraz dwie decyzje o rozłożeniu na raty zobowiązań w kwocie 
336,3 tys. zł (w związku z nimi naliczono też 6,6 tys. zł odsetek i 5,0 tys. zł opłaty 
prolongacyjnej). Badanie wykazało m.in., że: 

• Przestrzegano zasady pisemności postępowania, określonej w art. 126 
Ordynacji podatkowej. 

• Wyznaczano stronom siedmiodniowy terminu do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranego materiału dowodowego (art. 123 Ordynacji podatkowej). 

• W przypadku 56 postępowań, decyzje wydawano w terminie miesięcznym 
określonym art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej lub informowano wnioskodawców 
o przyczynie niedotrzymania tego terminu i wyznaczano nowy (art. 140 § 1 
Ordynacji podatkowej). W przypadku czterech  postępowań16 decyzje wydano  
z opóźnieniem od dwóch do czterech dni w stosunku do ww. terminu.  

• W 39 przypadkach przyjęto wnioski podatników zawierające wszystkie 
elementy, o których mowa w art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej.  
W przypadku 21 postępowań17 przyjęto je bez informacji o identyfikatorze 
podatkowym składającego wniosek podatnika (w toku postępowania 
uzupełniano brakujące dane). 

• w 18 przypadkach podejmowano niezbędne działania w celu dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy  
w postępowaniu podatkowym (art. 122), a w przypadku braków we wniosku 
wzywano wnioskodawców o ich uzupełnienie w terminie 7 dni (art. 169 § 1).  
W 42 postępowaniach18 (70% badanych), brak było jakichkolwiek materiałów 

                                                      
14 Nr 0151-77/BF/2010 z 27.05.2010 r. w sprawie terminu oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości 
wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty albo 
udzielono pomocy publicznej. 
15 XXXIII/256/98 z 27.02.1998 r. i XXXII/208/2016 z 23.11.2016 r.  
16 Decyzje nr: BF.3123.2.1.2016.HA, BF.3123.3.13.2019, BF.3123.3.7.2019, BF.3123.3.8.2019. 
17 Decyzje nr: BF.3123.3.2.2015, BF.3123.3.23.2015, BF.3123.3.48.2015, BF.3123.3.55.2015, 
BF.3123.2.20.2016.HA, BF.3123.28.2016.HA, BF.3123.3.17.2016, BF.3123.3.19.2016, BF.3123.2.14.2017.HA, 
BF.3123.3.23.2017, BF.3123.3.5.2017, BF.3123.3.6.2017, BO.3123.3.13.2018, BO.3123.3.17.2018, 
BO.3123.3.27.2018, BO.3123.3.6.2018, BF.3123.2.22.2019, BF.3123.2.3.2019.HA, BF.3123.3.13.2019, 
BF.3123.3.7.2019, BF.3123.3.8.2019. 
18 BF.3123.3.2.2015.BS, BF.3123.3.23.2015, BF.3123.3.23.2017, BF.3123.3.48.2015, BF.3123.50.2015, 
BF.3123.3.55.2015, BF.3123.2.2.2016.HA, BF.3123.2.35.2016.HA, BS.3123.3.43.2016, BF.3123.2.14.2017.HA, 
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dowodowych (10 postępowań) lub zgromadzone dowody (32 postępowania) nie 
był wystarczające do dokonania pełnej oceny sytuacji majątkowej  
i finansowej podatników, tj. w zakresie potwierdzającym zaistnienie ustawowych 
przesłanek do udzielenia ulg.   

(akta kontroli str. 224-227, 235-1901) 

1.2.2. Wszystkie badane decyzje zawierały następujące elementy wymagane 
przepisami Ordynacji podatkowej:  

− oznaczenie organu podatkowego (art. 210 § 1 pkt 1) i datę jej wydania (art. 210 
§ 1 pkt 2), 

− oznaczenie strony (art. 210 § 1 pkt 3) oraz powołanie podstawy prawnej  
(art. 210 § 1 pkt 4), 

− rozstrzygnięcie (art. 210 § 1 pkt 5), 

− pouczenie o trybie odwoławczym (art. 210 § 1 pkt 7), 

− podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego.  

Ponadto, w 1119 spośród 60 badanych decyzji zamieszczono uzasadnienie 
faktyczne i prawne odpowiadające wymogom art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji 
podatkowej.  

W pozostałych 49 decyzjach nie zamieszczono uzasadnienia faktycznego, pomimo 
wymogu wynikającego z art. 210 § 4 i 5 Ordynacji podatkowej. W przypadku decyzji 
nie podano też czy udzielono ulg podatkowych z powodu ważnego interesu 
podatnika, ważnego interesu publicznego, czy też oba te warunki zaistniały łącznie. 
W uzasadnieniu ww. decyzji powoływano się na fakt, że organ ma możliwość 
udzielenia ulgi w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 
interesem publicznym, tylko niekiedy wskazując przykładowe okoliczności w jakich 
można uznać, że wystąpił ważny interes podatnika. Ponadto, w uzasadnieniu tych 
decyzji odnotowano, że organ podzielił argumenty i racje podatnika przedstawione 
we wniosku, jednak bez ich wyszczególniania i podania powodów, dla których 
uznano je za słuszne. 

 (akta kontroli str. 235-1901) 

1.3. W badanym okresie nie wnoszono odwołań do decyzji organu podatkowego 
dotyczących decyzji w sprawie udzielenia ulg podatkowych.  

(akta kontroli str. 223) 

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

1. W 42 spośród 60 badanych postępowań, zakończonych wydaniem decyzji  
o przyznaniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, nie wywiązano się w pełni 
z obowiązków w zakresie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, 
ciążących na organie podatkowym na podstawie art. 122 i 187 § 1 Ordynacji 
podatkowej. Spośród ww. 42 postępowań, 14 z nich zakończyła się wydaniem 
decyzji umarzających zaległości w łącznej kwocie 284,4 tys. zł, zaś pozostałe 

                                                                                                                                       
BF.3123.2.21.2017.HA, BF.3123.3.32.2017.BS, BF.3123.3.5.2017, BF.3123.3.6.2017, PO.3123.2.20.2017.HA, 
BO.3123.3.36.2017/18.BS, BF.3123.2.16.2018.HA, BO.3123.2.2.2018.HA, BO.3123.2.8.2018.HA, 
BO.3123.2.9.2018.HA, BO.3123.3.17.2018, BO.3123.3.26a.2018.BS, BO.3123.3.30.2018, 
BF.3123.2.22.2019.HA, BF.3123.2.3.2019.HA, BF.3123.3.19.2019, BF.3123.3.20.2019, BF.3123.3.7.2019, 
BF.3123.3.8.2019 i BF.3123.2.2.2020.HA, BF.3123.2.13.2017.HA, BF.3123.3.4.2019, BO.3123.3.4.2018.BS, 
BF.3123.2.21.2017.HA, BF.3123.3.50.2015, BF.3123.28.2016.HA, BF.3123.3.23.2017, BO.3123.3.6.2018, 
BO.3123.3.7.2018, BF.3123.3.27.2018, BF.3123.3.13.2019, BF.3123.3.10.2019. 
19 Decyzja nr:  BF.3123.2.1.2016.HA, BF.3123.2.20.2016.HA, BF.3123.2.21.2017.HA, BF.3123.2.33.2016.HA, 

BF.3123.2.35.2016.HA, BO.3123.2.8.2018.HA, BO.3123.2.9.2018.HA, PO.3123.2.19.2017.HA, 
BF.3123.2.13.2017.HA, BF.3123.2.30.2016.HA, BO.3123.2.5.2018.HA.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dotyczyły: odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych  
(1 531 tys. zł) oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych (336,3 tys. zł).  
Stwierdzono, że w 32 postępowaniach zgromadzony materiał dowodowy nie był 
wystarczający do dokonania rzetelnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
podatników w zakresie potwierdzającym zaistnienie ustawowych przesłanek do 
udzielenia ulg. Ponadto, w 10 postępowaniach organ nie zebrał dokumentów dla 
potwierdzenia lub sprawdzenia czy faktycznie zaistniały, wskazane we 
wnioskach, okoliczności uzasadniające udzielenie ulg. Na potwierdzenie 
powyższego można wskazać przykładowo postępowania, które zakończyły się 
wydaniem decyzji nr: 

− BF.3123.2.2.2016.HA z 15 marca 2016 r. o umorzeniu podatku rolnego 
1 541,0 zł wraz z odsetkami (55,0 zł), w której to sprawie podatnik wnosił  
o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego za rok 2015 r. z (płatnego  
w ratach od 15 marca do 15 listopada 2015 r.) Uzasadnił to trudną sytuacją 
finansową polegającą na stratach w uprawach i zwiększonych kosztach 
hodowli bydła poniesionych z powodu suszy oraz jego niezdolnością do 
pracy przez okres miesiąca w wyniku wypadku. Jednak z dołączonych do 
wniosku dokumentów nie wynikały ani czas i miejsce wystąpienia szkód,  
ani zakres i wysokość poniesionych strat, a dokumenty dotyczące sytuacji 
zdrowotnej dotyczyły zdarzeń ze stycznia 2016 roku. Przy czym,  
w uzasadnieniu decyzji nie odniesiono się do tych okoliczności faktycznych 
uznając, że argumenty podatnika były słuszne. 

(akta kontroli str. 233-275) 

− BF.3123.2.2.2020.HA z 18 marca 2020 r.  o umorzeniu kwoty 5 882,0 zł  
z tytułu odsetek od zapłaconego podatku od nieruchomości za 2019 r. 
Podatnik […]20 w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ulgi podatkowej 
wskazał, że z uwagi na błędną interpretacją przepisów prawa, 
nieprawidłowo obliczono wysokość podatku od nieruchomości, co 
skutkowało uiszczeniem go w kwocie niższej od należnej. We wniosku 
wskazano też, że odsetki wynikające z tej zaległości stanowią bardzo duże 
obciążenie spółki działającej w sferze użyteczności publicznej. Organ 
podatkowy w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się do sytuacji finansowej 
spółki i możliwości uregulowania zaległości, wskazał natomiast, że 
argumenty podatnika wskazane we wniosku zostały uwzględnione. 

(akta kontroli str. 276-295) 

− BF.3123.2.3.2019.HA z 22 stycznia 2019 r. o umorzeniu 19 203 zł zaległego 
podatku od nieruchomości za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. wraz  
z 837 zł odsetek oraz umorzenie 119 zł z tytułu zaległości w podatku rolnym 
i 81 zł w podatku leśnym. Podatnik […]21 jako powód ubiegania się o ulgę 
wskazał, m.in.: zwiększone wydatki na zakup energii elektrycznej, 
konieczność usprawniania […]22, kontynuację modernizacji […]23. Podał 
również, że strata finansowa wynikająca ze sprawozdań  
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych  za 2018 r. wyniosła 
ponad 1,5 mln zł, a wiele wskazywało, że nie poprawi się ona w 2019 r.  

                                                      
20 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. 
21 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. 
22 Patrz: przypis wyżej. 
23 Patrz: przypis wyżej. 
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z powodu rosnących kosztów utrzymania obiektów. Organ podatkowy  
w decyzji nie odniósł się do sytuacji finansowej jednostki oraz nie wskazał 
jaką przesłankę z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej zastosowano.  
W uzasadnieniu wskazano jedynie, że uwzględniono argumenty podane we 
wniosku podatnika. 

(akta kontroli str. 296-306) 

− BF.3123.2.14.2017.HA z 6 grudnia 2017 r. o umorzeniu 1 232 zł  zaległej III 
i IV raty podatku rolnego za 2017 r. wraz z 9 zł odsetek dotycząca 
podatnika, który swój wniosek uzasadnił trudną sytuacją w rolnictwie, 
spowodowaną obfitymi opadami deszczu w bieżącym roku oraz 
trudnościami w pozyskaniu sprzętu do zagospodarowania gruntu, a także 
koniecznością wygospodarowania środków na naprawę budynków. Przy 
czym, do wniosku nie dołączono dokumentów mogących potwierdzić 
zaistnienie szkód, a organ podatkowy również nie zwrócił się o stosowne 
dokumenty. Udzielenie ulgi uzasadniono natomiast tym, że uwzględniono 
argumenty podane we wniosku podatnika. 

 (akta kontroli str. 307-323) 

− PO.3123.2.21.2017.HA z 21 lutego 2018 r. o umorzeniu 1 190 zł  zaległej I i 
II raty podatku rolnego za 2017 r. wraz z 66 zł odsetek (przy czym wniosek 
dotyczył czterech rat ww. podatku). Podatnik jako przyczynę wniosku podał 
znaczne koszty prowadzonego remontu budynku. Jednak,  
z dowodów zgromadzonych w sprawie wynikało, że podatnik otrzymał 
(wbrew twierdzeniom zawartym we wniosku) dotację przeznaczoną na 
częściowe sfinansowanie kosztów remontu. Ostatecznie, organ podatkowy 
w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się do faktycznej sytuacji finansowej 
podatnika, lecz uznał, że niewielki rozmiar […]24 może powodować  
u podatnika trudności finansowe, co stanowi podstawę dla częściowego 
umorzenia zaległości podatkowej.  

(akta kontroli str. 369-409) 

− BF.3123.28.2016.HA z 30 listopada 2016 r. o umorzeniu 1 250 zł  zaległej III 
i IV raty podatku rolnego za 2016 r. wraz z 9 zł odsetek. Wniosek 
uzasadniono trudną sytuacją finansową ze względu na straty w uprawach 
zbóż spowodowane suszą oraz zniszczeniem mienia kościelnego 
spowodowanego gradobiciem. Jednak do wniosku nie dołączono żadnego 
dokumentu potwierdzającego poniesienie strat. W toku postępowania organ 
podatkowy również nie zgromadził takich dokumentów, ani dowodów 
dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej podatnika. W uzasadnieniu 
decyzji  podano natomiast, że argumenty podane przez podatnika we 
wniosku zostały uwzględnione.  

 (akta kontroli str.490-494 ) 

− BO.3123.2.1.2018.HA z 2 lutego 2018 r. o umorzeniu 66 607 zł  podatku od 
nieruchomości za okres kwiecień – grudzień 2017 r. wraz z 2 048 zł 
odsetek. Podatnik, […]25, uzasadniła wniosek tym, że środki budżetowe 
zaplanowane w 2017 r. na wydatki związane  
z zakupem energii, wody, centralnego ogrzewania były niewystarczające  
w stosunku do rosnących cen. Jednak z dołączonego do wniosku 
sprawozdania budżetowego Rb-28S wynikało, że w planie jednostki na 

                                                      
24 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. 
25 Patrz: przypis wyżej. 
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2017 r., na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości przewidziano jedynie 
25 000 zł, wobec 89 198,75 zł całej należności z tego tytułu (z czego 
uregulowano jedynie 22 591,75 zł). Pomimo tego, że powyższa sytuacja 
wskazywała, zdaniem NIK, na faktyczny brak zamiaru uiszczenia należności 
podatkowej w pełnej wysokości, w decyzji nie rozważano tego aspektu, 
poprzestając na uwzględnieniu argumentów podatnika, bez wskazania, 
która z ustawowych przesłanek udzielenia ulgi została zastosowana w jego 
sprawie.  

(akta kontroli str. 495-504) 

− BO.3123.2.8.2018.HA z 7 czerwca 2018 r. o umorzeniu 2 124 zł zaległej  
I raty podatku rolnego za 2018 r. wraz z 29 zł odsetek (wniosek dotyczył  
I i II raty ww. podatku). Jako okoliczności uzasadniające wniosek podatnik 
podał znaczne obniżenie dochodów z uwagi na niesprzyjające warunki 
pogodowe i związane z tym straty w uprawach oraz zwiększone koszty 
produkcji rolnej. Organ podatkowy uzasadnił udzielenie ulgi trudną sytuacją 
finansową spowodowaną stratami w uprawach. Jednocześnie  
w uzasadnieniu decyzji zauważył, że szacunkowy dochód z gospodarstwa 
jest dość duży26, a gmina nie powinna rekompensować kosztów normalnie 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa (tj. kredytu na zasiewy). 
Ponadto, w ocenie organu, majątek podatnika pozwalał mu na uregulowanie 
zobowiązań podatkowych. Należy jednak zauważyć, że w toku 
postępowania nie ustalono faktycznej wielkości poniesionych przez 
podatnika strat27 oraz ich wpływu na zdolność do regulowania zobowiązań 
podatkowych. Zdaniem NIK, dokonanie dokładnych ustaleń w tym zakresie 
było o tyle istotne, że jak zauważył sam organ, nie wszystkie okoliczności 
wskazywane przez wnioskodawcę mogły stanowić podstawę do udzielenia 
ulgi. 

 (akta kontroli str. 627-660) 

− BO.3123.2.9.2018.HA z 7 czerwca 2018 r. o umorzeniu 1 588 zł zaległej  
I raty podatku rolnego za 2018 r. wraz z 22 zł odsetek (przy czym wniosek 
dotyczył I i II raty ww. podatku). We wniosku podatnik powołał się na trudną 
sytuację finansową wynikającą z niemożności dokonania zasiewu zbóż 
ozimych i koniecznością zakupu materiałów do siewu zbóż jarych. Organ 
podatkowy uzasadnił udzielenie ulgi trudną sytuacją finansową 
spowodowaną stratami w uprawach. Jednocześnie w uzasadnieniu decyzji 
zauważył, że szacunkowy dochód z gospodarstwa jest dość duży, a gmina 
nie powinna rekompensować kosztów związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa (tj. m.in. zakup ziemi zwiększają wartość posiadanego 
majątku). Ponadto, w ocenie organu, majątek podatnika pozwalał mu na 
uregulowanie zobowiązań podatkowych. Należy jednak zauważyć, że  
w toku postępowania nie ustalono faktycznej wielkości poniesionych przez 
podatnika strat  oraz ich wpływu na zdolność do regulowania zobowiązań 
podatkowych. Zdaniem NIK, dokonanie dokładnych ustaleń w tym zakresie 
było o tyle istotne, że jak zauważył sam organ, nie wszystkie okoliczności 
wskazywane przez wnioskodawcę mogły stanowić podstawę do udzielenia 
ulgi. 

(akta kontroli str. 661-702) 

− PO.3123.2.19.2017.HA z 17 stycznia 2018 r. o umorzeniu 6 816 zł 
zaległego podatku od nieruchomości za okres maj – sierpień 2017 r. wraz  

                                                      
26 W decyzji nie wskazano wysokości dochodu tego gospodarstwa, a także brak było takiej informacji  
w zgromadzonych przez Organ podatkowy materiałach. 
27 M.in. protokołów z szacowania strat. 
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z 253 zł odsetek (przy czym wniosek dotyczył tego podatku za okres od 
maja do grudnia). Podatnik […]28 uzasadniał udzielenie ulgi, koniecznością 
ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z obowiązku podwyższenia 
minimalnego wynagrodzenia pracowników i podwyżek wyższemu 
personelowi oraz poczynionymi zakupami inwestycyjnymi. Organ 
podatkowy udzielił ulgi pomimo tego, że nie uznał ani dodatkowych kosztów 
związanych z podwyższeniem wynagrodzeń, ani potrzeb finansowych 
dotyczących zakupu sprzętu i rozwoju działalności, za okoliczności 
spełniające którąś z przesłanek wymienionych w art. 67a Ordynacji 
podatkowej. Decyzję uzasadniono zrozumieniem dla sytuacji finansowej 
podatnika, chociaż wskazano w niej, że udzielanie ulg z powodów 
przedstawionych we wniosku, prowadziłoby do nierównego  
i niesprawiedliwego traktowania innych podatników.   

 (akta kontroli str. 776-822) 

− BF.3123.3.19.2019 z 30 września 2019 r. o odroczeniu płatności 4 093 zł III 
i IV raty podatku rolnego za 2019 r. wraz z 30 zł naliczonej opłaty 
prolongacyjnej. Podatnik uzasadnił wniosek znacznie niższymi dochodami 
ze sprzedaży zboża, z powodu jego niższej jakości. Organ podał w decyzji, 
że podzielił argumenty podatnik, lecz nie zawarł w niej szczegółowego 
uzasadnienia faktycznego. Należy jednak zaznaczyć, że ze znajdujących 
się w aktach sprawy dokumentów, tj. wniosku i protokołu w sprawie stanu 
majątkowego, nie wynikało by spadek dochodów rzeczywiście zaistniał.  

 (akta kontroli str. 1356-1364) 

− BO.3123.3.2.2015.BS z 27 lutego 2015 r. o odroczeniu płatności  
13 189,60 zł podatku od nieruchomości za okres wrzesień – grudzień  
2014 r. wraz z 204 zł odsetek i 124 zł opłaty prolongacyjnej. Podatnik 
uzasadnił wniosek, trwającą od lat trudną sytuacją na rynku budowlanym, 
wpływającą na spadek kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Organ 
przychylił się do wniosku podatnika mimo, że w toku postępowania nie 
ustalono jego faktycznej sytuacji finansowej, a wnioskodawca nie przedłożył 
dowodów żądanych29 przez organ, w tym zeznania podatkowego  
i informacji o uzyskanej pomocy de minimis. 

 (akta kontroli str. 1365-1384) 

− BO.3123.3.23.2015 z 29 kwietnia 2015 r. o odroczeniu płatności 45 192,0 zł 
podatku od nieruchomości za okres kwiecień – grudzień 2015 r. wraz  
z 408,0 zł opłaty prolongacyjnej. Podatnik […]30 uzasadnił wniosek, tym że 
od 2010 r. jest w stanie likwidacji i jedyny przychód, jaki generuje pochodzi  
z częściowego wynajmu nieruchomości. Podał też, że przychód ten jest 
nieregularny i pozostaje na bardzo niskim poziomie w stosunku do 
bieżących kosztów […]31. Organ udzielił wnioskowanej ulgi, odstępując od 
szczegółowego uzasadnienia decyzji pomimo tego, że podatnik nie 
przedłożył dowodów na potwierdzenie aktualnej sytuacji finansowej, a organ 
również nie zażądał odpowiednich dokumentów. 

 (akta kontroli str. 1537-1553) 

                                                      
28 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. 
29 Wezwanie z dnia 3 lutego 2015 r. 
30 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. 
31 Patrz: przypis wyżej. 
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− BF.3123.3.48.2015 z 9 października 2015 r. o odroczeniu (do 30 listopada 
2015 r.) płatności 40 744 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 
lata 2013 – 2015 wraz z 3 410 zł odsetek i 151 zł opłaty prolongacyjnej. 
Jako okoliczność uzasadniającą wniosek podatnik wskazał otrzymanie 
płatności za sprzedane zboże do 15 listopada 2015 r. Dowody 
zgromadzone w toku postępowania nie pozwalały jednak na ustalenie 
sytuacji finansowej lub osobistej podatnika i jej wpływu na zdolność do 
terminowego uiszczenia podatków pomimo tego, że zobowiązania 
podatkowe istniały już dwa lata przed złożeniem wniosku. Ponadto, w ww. 
decyzji odstąpiono od sporządzenia szczegółowego uzasadnienia. 

(akta kontroli str. 1586-1595) 

− BF.3123.3.50.2015 z 2 listopada 2015 r. o odroczeniu płatności 29 442 zł 
podatku od nieruchomości V-X rata za 2015 r. wraz z 518 zł odsetek,  
54 zł opłaty prolongacyjnej oraz 11,60 zł kosztów upomnienia. Podatnik 
uzasadnił wniosek trudną sytuacją ekonomiczną […]32 wynikającą w dużej 
mierze z ogólnej kondycji branży budowalnej i handlowej, powodującą 
konieczność regulowania należności podatkowych z opóźnieniem, zależnie 
od panującej koniunktury. Organ uznał powyższe stwierdzenia za 
wiarygodne pomimo tego, że w postępowaniu nie zgromadzono dowodów 
na temat sytuacji finansowej podatnika, w tym potwierdzających spadek 
przychodów lub zaległości w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. 

(akta kontroli str. 1596-1605) 

W sprawie powyższych nieprawidłowości Burmistrz wyjaśnił, że: Organ 
podatkowy uznał, iż decyzje w sprawie rozpatrzenia tych wniosków podejmie 
w oparciu o okoliczności przedstawione przez podatnika we wniosku, które 
uznano za wiarygodne, w związku z tym nie żądano od nich wszystkich 
dokumentów potwierdzających zaistnienie przesłanek wymienionych we 
wniosku. Decyzje podejmowano w oparciu o wiedzę jaką posiadał organ  na 
podstawie rozmów i oświadczeń składanych przez podatników do 
sporządzanych protokołów o stanie majątkowym, a wydając rozstrzygnięcie 
korzystał ze swobody uznania administracyjnego.  

Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od granic uznania 
administracyjnego w jakich może działać organ podatkowy wydając decyzje 
na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, to w całym postępowaniu 
podatkowym powinna być stosowana zasada prawdy materialnej wynikająca, 
m.in. z art. 122 i 187 ww. ustawy. Ponadto, zgodnie z zasadą pisemności 
postępowania podatkowego (art. 126), dowody w nim zbierane powinny być 
utrwalone w formie pisemnej lub elektronicznej. W sytuacji, gdy zasadą jest 
powszechność ponoszenia ciężarów podatkowych, stosowaniu wyjątków od 
tej zasady – w postaci powyższych ulg - powinna towarzyszyć należyta 
staranność w przestrzeganiu stosownych wymogów Ordynacji podatkowej. 

 (akta kontroli str. 235-1901, 1973-1980) 

2. W 49 decyzjach33 (81,7% badanych) nienależycie wywiązano się z obowiązku 
wynikającego z art. 210 § 1 pkt 6 w związku z art. 210 § 4 i 5 Ordynacji 

                                                      
32 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. 
33 Decyzja nr: BF.3123.2.2.2016.HA, BF.3123.2.2.2020.HA, BF.3123.2.3.2019.HA, BF.3123.2.14.2017.HA, 
BF.3123.2.22.2019.HA, BF.3123.28.2016.HA, BO.3123.2.1.2018.HA, BO.3123.2.2.2018.HA, 
BO.3123.2.16.2018.HA, BO.3123.2.20.2019.HA, BO.3123.2.30.2018.HA, PO.3123.2.20.2017.HA, 
BF.3123.2.1.2020.HA, BF.3123.2.14.2019.HA, BO.3123.2.22.2018.HA, BO.3123.2.24.2018.HA, 
BF.3123.3.19.2019, BF.3123.3.2.2015.BS, BF.3123.3.5.2017, BF.3123.3.6.2017, BF.3123.3.7.2019, 
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podatkowej, bowiem nie zamieszczono w nich uzasadnienia faktycznego, 
zawierającego wskazanie m.in. faktów, które organ uznał za udowodnione, 
dowodów, którym dał wiarę, a także dowodów, którym odmówił wiarygodności.  
Spośród tych decyzji 16 dotyczyło umorzeń na łączną kwotę 373,4 tys. zł. 

Burmistrz wyjaśnił, że w uzasadnieniu decyzji podana była podstawa prawna 
przyznania ulgi. W części wydanych decyzji wskazano, iż uznano argumenty 
wskazane we wniosku, przy czym decyzja uwzględniała wniosek strony  
w całości. Do tej pory uważano, że taki sposób sporządzania decyzji był 
wystarczający, z uwagi na ówcześnie obowiązującą interpretacją przepisów  
w zakresie uzasadnień decyzji podatkowych. 

NIK nie podziela stanowiska Burmistrza, bowiem zgodnie z art. 210 § 5 
Ordynacji podatkowej nie można odstąpić od uzasadnienia decyzji na podstawie 
której przyznano ulgę w zapłacie podatku. Istniejąca w Urzędzie praktyka 
skutkowała tym, że w uzasadnieniach decyzji, wbrew wymogom ustawy, nie 
wskazywano argumentów, które przemawiałyby za udzieleniem ulg 
podatkowych, tj. faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym 
dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności.  

(akta kontroli str. 235-1901, 1973-1980) 

3. W przypadku czterech postępowań34 nie wywiązano się z obowiązku 
wynikającego z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. załatwienie sprawy 
wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, gdyż decyzje wydano po upływie miesiąca  
(z opóźnieniem od dwóch do czterech dni), nie informując wnioskodawców  
o wyznaczeniu nowego terminu oraz o przyczynie niedotrzymania terminu 
załatwienia sprawy.  
Burmistrz wyjaśnił, że nastąpiło to przez niedopatrzenie. 

 (akta kontroli str. 224-227, 235-1901) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, bowiem Urząd w znacznej części, tj. w 42 spośród 60 
badanych postępowań o udzielenie ulg podatkowych nie wywiązał się z obowiązków 
określonych w art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, polegających na 
dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego poprzez zebranie odpowiednich 
materiałów dowodowych, umożliwiających dokonanie rzetelnej weryfikacji czy  
w sprawie zachodzą ustawowe przesłanki do udzielenia ulg. Ponadto w 49 
decyzjach, wbrew wymogom Ordynacji podatkowej, nie zawarto szczegółowego 
uzasadnienia faktycznego.  

2. Udzielanie pomocy de minimis i pomocy publicznej 

2.1. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki udzielania ulg podatkowych, 
stanowiących pomoc publiczną, o których mowa w art. 67b §1 pkt 3 Ordynacji 
podatkowej. 

                                                                                                                                       
BO.3123.3.8.2016, BF.3123.3.8.2019, BF.3123.3.10.2019, BF.3123.3.11.2019, BF.3123.3.13.2019, 
BF.3123.3.15.2017, BF.3123.3.17.2016, BF.3123.3.18.2017, BF.3123.3.20.2019, BF.3123.3.23.2015, 
BF.3123.3.23.2017, BF.3123.3.43.2016, BF.3123.3.48.2015, BF.3123.3.50.2015, BF.3123.3.55.2015, 
BO.3123.3.6.2018, BO.3123.3.13.2018, BO.3123.3.17.2018, BO.3123.3.18.2018, BO.3123.3.26.2018.BS, 
BO.3123.3.27.2018, BO.3123.3.30.2018, BF.3123.3.4.2019, BO.3123.3.4.2018.BS, BF.3123.3.32.2017.BS, 
BO.3123.3.7.2018, BF.3123.3.9.2019, BO.3123.3.36.2017/18.BS 
34 Decyzje nr: BF.3123.2.1.2016.HA, BF.3123.3.13.2019, BF.3123.3.7.2019, BF.3123.3.8.2019. 
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 (akta kontroli str. 227) 

2.2. Spośród 60 decyzji objętych badaniem NIK, w 12 przypadkach udzielone ulgi  
w spłacie zobowiązań podatkowych uznano za pomoc de minimis, której kwota 
wyniosła 120,6 tys. zł (28,2 tys. euro), a w 20 przypadkach za pomoc de minimis  
w rolnictwie i rybołówstwie w kwocie 27,3 tys. zł (4,9 tys. euro).  

Ustalono także, że w przypadku pięciu podatników35, którym w latach 2015 - 2016 
udzielono ulg podatkowych nie wydano zaświadczenia o pomocy de minimis  lub 
pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, do czego zobowiązywał § 4 ust. 1 pkt 
1 rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis.  

(akta kontroli str. 224-228, 1973-1980) 

2.3. Analiza 32 decyzji o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, 
stanowiących również pomoc de minimis wykazała m.in., że: 

− w 16 przypadkach Urząd otrzymał wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de 

minimis, wszystkie wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymanej 

pomocy w roku, w którym ubiegano się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat go 

poprzedzających. W pozostałych 16 przypadkach36 (łączna kwota pomocy  

7,0 tys. zł) podatnicy nie dołączyli takich zaświadczeń lub nie złożyli oświadczeń 

w tym zakresie; 

− łączna kwota udzielonej poszczególnym podmiotom w okresie trzech lat 
podatkowych37 pomocy de minimis nie przekroczyła pułapu 200 tys. euro bądź  
15,0 tys. euro (od 14 marca 2019 r. - 20 tys. euro) w przypadku pomocy de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie,  

− w każdym przypadku w dniu wydania decyzji beneficjentom wydano 
zaświadczenia stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis,  
a zaświadczenia te zawierały wszystkie elementy określone rozporządzeniem  
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie38, 

− we wszystkich 32 przypadkach terminowo składano sprawozdania o udzieleniu 
pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.  

(akta kontroli str. 235-1901) 

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

1. W pięciu przypadkach, pomimo wydania decyzji39 o udzieleniu ulg, podatnikom 
nie wydano zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc jest pomocą de 
minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, czym naruszono § 4 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zaświadczeń de minimis.  

Burmistrz wyjaśnił, że nie wydano zaświadczeń o pomocy de minimis przez 
niedopatrzenie. 

                                                      
35 dwie osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (BF.3123.3.23.2015, BF.3123.3.50.2015), trzy 
osoby fizyczne – rolnicy (BF.3123.3.48.2015, BF.3123.3.55.2015, BF.3123.3.17.2016). 
36 BO.3123.2.8.2018.HA, BO.3123.2.9.2018.HA, BF.3123.2.13.2017.HA, BF.3123.3.19.2019, 
BF.3123.3.2.2015.BS, BF.3123.3.5.2017, BF.3123.3.6.2017, BF.3123.3.7.2019, BF.3123.3.8.2019, 
BF.3123.3.20.2019, BF.3123.3.43.2016, BO.3123.3.13.2018, BO.3123.3.17.2018, BO.3123.3.26.2018.BS, 
BO.3123.3.27.2018, BO.3123.3.30.2018. 
37 Tj. roku, w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lat poprzednich. 
38 Dz. U. z 2018 r. poz. 350. 
39 Dwie osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (BF.3123.3.23.2015, BF.3123.3.50.2015), trzy 
osoby fizyczne – rolnicy (BF.3123.3.48.2015, BF.3123.3.55.2015, BF.3123.3.17.2016). 
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2. W 16 przypadkach (50%), wydano decyzje udzielające pomocy de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie łącznie na kwotę 7 tys. zł, mimo 
nierzetelnie przeprowadzonego postępowania, gdyż ubiegający się  
o pomoc nie przedłożyli lub przedłożyli niekompletne, wymagane na podstawie 
art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej40, zaświadczenia 
lub oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu takiej pomocy w roku,  
w którym ubiegali się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat. 
Udzielenie w tych przypadkach pomocy było zatem niezgodne z art. 37 ust. 7 
ww. ustawy, który stanowi, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający 
się o pomoc m.in. oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1, pomoc 
nie może być udzielona temu podmiotowi. 

Burmistrz wyjaśnił, że: organ podatkowy nie wyegzekwował wszystkich 
dokumentów z uwagi na niedopatrzenie. Jednak przed wydaniem decyzji 
analizował, czy przyznana kwota pomocy nie przekroczy dopuszczalnej kwoty 
pomocy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP i SRPP.  

(akta kontroli str. 224-228, 1973-1980) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Urząd w 16 z 32 zbadanych przypadków o udzielenie 
pomocy de minimis  lub pomocy de minimis w rolnictwie nierzetelnie przeprowadził 
postępowania, bowiem nie wyegzekwował od tych wnioskodawców zaświadczeń lub 
oświadczeń o otrzymaniu lub nieotrzymaniu takiej pomocy w roku, w którym ubiegali 
się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat. Ponadto w pięciu 
przypadkach, pomocy udzielonej na podstawie decyzji, nie wywiązano się  
z obowiązku wydania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis albo pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

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

3.1. W latach 2015-2019 w Urzędzie podawano do publicznej wiadomości wykaz 
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w postaci 
odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty zobowiązań podatkowych na raty w kwocie 
przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  
i przyczyn umorzenia, a także wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy 
publicznej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach 
publicznych. Wykazy te były publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu przez okres 
jednego miesiąca od dnia 31 maja roku następnego. Podawano w nich dane  
oddzielnie dla ulg dotyczących umorzeń oraz ulg w zakresie odroczeń i rozłożenia 
na raty. W wykazach za lata 2015-2017 wskazano nazwy siedmiu podatników, 
którym udzielono ulg podatkowych, nie podając wysokości umorzonych kwot oraz 
przyczyn ich umorzenia. Z decyzji wydanych tym podmiotom wynika, że udzielono 
ulgi, umarzając podatki w wysokości powyżej 500 zł. Były to trzy decyzje41 wydane  
w 2015 r. umarzające podatek w łącznej wysokości 13 961,60 zł, jedna42 w 2016 r. 

                                                      
40 Dz.U. z 2020 r. poz. 708. 
41 BF.3123.2.4.2015.HA, BF.3123.2.5.2015.HA, BF.3123.2.11.2015.HA. 
42 BF.3123.2.3.2016.HA. 
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(umorzono podatnikowi 3 873, zł) i trzy decyzje43 w 2017 r. umarzające podatki  
w kwocie 23 322 zł.   

W wykazach udzielonych ulg podatkowych polegających na odroczeniu i rozłożeniu 
na raty spłaty zobowiązań podatkowych wskazano tylko nazwę podmiotu, któremu 
udzielono pomocy publicznej. W wykazie za 2018 r. nie ujęto dwóch podmiotów, 
którym udzielono ulgi w postaci rozłożenia zobowiązania44 na raty.  

Do dnia 14 maja 2020 r., Urząd nie podał do publicznej wiadomości podmiotów, 
którym udzielono pomocy w 2019 r. 

(akta kontroli str. 1902-1927) 

3.2. W badanym okresie do Urzędu nie wpływały skargi i wnioski dotyczące 
udzielanych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych lub udzielenia pomocy 
publicznej. Udzielanie ulg było jeden raz przedmiotem interpelacji radnych gminy 
dotyczącej podania kwoty umorzeń podatkowych za okres od czerwca do września 
2015 r. Burmistrz poinformował, że kwota umorzeń podatków za ten okres wyniosła 
10,2 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 1928) 

3.3. W 2017 r. przeprowadzono w Urzędzie audyt wewnętrzny dotyczący „Oceny 
systemu naliczania i poboru podatku od nieruchomości”. Dwa zalecenia 
sformułowane po przeprowadzonym audycie dotyczyły: wprowadzenia zasady 
opisywania przyjętych zgłoszeń podatników (data przyjęcia i podpis osoby 
przyjmującej) oraz dokonania przeglądu zgłoszeń podatku od nieruchomości pod 
względem ilości i zakresu danych tam zawartych. Audytem tym nie objęto zagadnień 
w zakresie udzielania przez Gminę ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,  
o których mowa w art. 67a Ordynacji podatkowej. 

Burmistrz wyjaśnił, że obszar przyznawania ulg podatkowych nie został uznany na 
tyle ryzykowny, aby konieczne było dokonywanie w tym zakresie audytu. Wskazał 
również, że organ stoi na stanowisku, iż udzielanie ulg podatkowych jako wyjątek od 
zasady powszechności opłacania podatków winno być stosowane w sytuacjach 
wyjątkowych. 

W 2015 r. i 2018 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Urzędu 
przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Kontrole te 
obejmowały też badanie wydanych decyzji udzielających ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty). W wyniku kontroli 
wybranych decyzji nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania ulg  
w spłacie zobowiązań podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej.  

 (akta kontroli str. 1929-1980) 

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

1. W wykazach upublicznionych w okresie 2016 r. – 2018 r. (umorzenia z 2015 r., 
2016 r. oraz z 2017 r.) nie podano wysokości umorzonych kwot zaległego 
podatku oraz przyczyn ich umorzenia w odniesieniu do siedmiu podatników, 
którym w ww. okresie umorzono zaległości na łączną kwotę 41 156,60 zł.  

Burmistrz wyjaśnił, że decyzje dotyczą podmiotów, którym udzielono umorzenia 
w ramach pomocy publicznej, a więc wykazane zostały w wykazie dotyczącym 
udzielenia pomocy publicznej. Umieszczenie podmiotów na dwóch listach 
nasuwałoby skojarzenie, że podmioty te uzyskały dwie ulgi. Zatem 

                                                      
43 BF,3123.2.2.2017.HA, BF.3123.2.31.2016.HA, BF.3123.2.33.2016.HA. 
44 BO.3123.3.36.2017/18.BS, BO.3123.3.1.2018. 
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umieszczenie ich na dwóch listach, z tytułu jednej i tej samej ulgi, byłoby dla 
nich krzywdzące. 

2. W wykazie upublicznionym w 2019 r. osób prawnych i fizycznych, którym  
w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, nie ujęto dwóch podmiotów, którym 
udzielono ulgi w postaci rozłożenia zobowiązania podatkowego na raty  
w łącznej kwocie 42 250,10 zł.  

Burmistrz wyjaśnił, że: powodem nieujęcia w wykazie wszystkich podatników, 
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi rozłożenia spłaty 
zobowiązań podatkowych na raty, było niedopatrzenie. 

(akta kontroli str. 1907-1927, 1973-1980) 

Urząd upublicznił wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f - g ustawy  
o finansach publicznych, jednak nie zawarł w nich wymaganych informacji  
o udzielonych ulgach. W przypadku siedmiu podatników nie podał kwoty  
umorzonych im zaległości z tytułu podatków oraz informacji o przyczynach 
umorzenia, a dwóch innych podatników, którym rozłożono spłatę zobowiązań 
podatkowych na raty, nie ujął w wykazie.    

IV. Uwagi i wnioski 

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag. W związku 
natomiast ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:  

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

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

3. Wydawanie, we wszystkich przypadkach udzielenia pomocy de minimis lub 
pomocy de minimis w rolnictwie, wymaganych zaświadczeń o udzieleniu takiej 
pomocy.  

4. Sporządzanie  wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f - g ustawy  
o finansach publicznych, w sposób rzetelny i zgodny z powyższymi przepisami. 

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. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wniosek 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

 wykonania wniosków 
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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, 3 sierpnia 2020 r. 

 

Kontroler 

Cezary Kasznicki 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

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

podpis 

 

 

Dyrektor Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
 z up. 

Barbara Zajdel 
Wicedyrektor 
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podpis

 


