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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Szczytnie (dalej „Urząd”)     

 

Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno, od 4 listopada 2018 r. (dalej 
„Burmistrz” lub „organ podatkowy”). W okresie poprzedzającym, tj. od 30 listopada 
2014 r. do 3 listopada 2018 r. Burmistrzem była Danuta Górska. 
 

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.), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym 
okresie, które miały wpływ na ocenę kontrolowanej działalności. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

 

 

Janusz Dobek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/29/2020 z 17.04.2020 r.  
                                                                                                    (akta kontroli str.1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób prowadzenia w Urzędzie  
w latach 2015-2020 (I kwartał) postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych.   

W Urzędzie nie przestrzegano wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa3. Nieprawidłowości stwierdzono bowiem w większości 
badanych postępowań podatkowych (86,7%) 4 i dotyczyły one w szczególności:     

− niewywiązania się organu podatkowego w 22 (40,7%) postępowaniach 
udzielających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych5 z obowiązków 
określonych w art. 122 i art. 187 § 1 ww. ustawy, tj. dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego,  

− umorzenia zaległości podatkowych w 22 (40,7%) przypadkach, pomimo 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 i § 2 ww. ustawy, 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, 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 Badaniem objęto 60 postępowań podatkowych, w tym: w 54 przypadkach zakończonych decyzjami 
przyznającymi ulgi i w sześciu odmawiających ich przyznania.   
5 W tym: 15 w 2015 r., 7 w 2016 r., 4 w 2017 r., 1 w 2018 r., 1 w 2019 r. i 2 w 2020 r. W ogólnej liczbie decyzji, 
gdzie wystąpiły te nieprawidłowości znajdowało się 14 decyzji, gdzie udzielono pomocy de minimis.   
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− nienależytego wywiązania się w 35 przypadkach (58,3% badanych decyzji)  
z obowiązków wynikających z art. 210 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej w zakresie 
oznaczenia organu podatkowego wydającego decyzje o udzieleniu ulg 
podatkowych, jak również uzasadnienia faktycznego tych decyzji. 

Nieprawidłowości stwierdzono również przy udzielaniu pomocy de minimis, gdyż 
m.in:  

– przyznano tego rodzaju pomoc w 13 przypadkach (54,2% badanych)6, pomimo 
niewyegzekwowania od wnioskodawców informacji dotyczącej ich sytuacji 
ekonomicznej, a w szczególności sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich 
lat obrotowych, o których mowa 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 minimis7,  

– nieterminowo wydano osiem zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis 
(33,3%), przez co naruszono § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie8, a cztery zaświadczenia nie 
odpowiadały wzorowi określonemu w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia. 

W Urzędzie na ogół wywiązywano się z obowiązków informacyjnych, o których 
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych9. Terminowo podano do publicznej wiadomości wykazy podmiotów, 
którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz pomocy publicznej  
w latach 2015-2019, jednakże wykazy za lata 2015-2016 nie były w pełni rzetelne. 
Ujęto w nich zaniżone kwoty udzielonych ulg dwóm podatnikom, a w wykazach za 
lata 2015-2018 w sposób niewłaściwy określono przyczyny umorzenia zaległości 
podatkowych. Ponadto nie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu10 
informacji o udzielonej w latach 2015-2017 pomocy publicznej pomimo, że wymóg 
ten wynikał z art. 8 ust. 3, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy z dnia  
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej11.   

Zdaniem NIK, nadzór nad procesem wydawania decyzji administracyjnych, 
dotyczących udzielonych ulg w spłacie zobowiązaniach podatkowych, był 
niedostateczny. Nie zapobiegł on nieprawidłowej realizacji zadań w powyższym 
zakresie, zarówno na etapie prowadzonych postępowań administracyjno-
podatkowych i dokonywania rozstrzygnięć, jak również wykazywania ich wymiaru 
kwotowego w stosownych sprawozdaniach oraz publikowania danych o udzielonej 
pomocy publicznej w BIP. Podkreślić należy, że w latach 2015-2020 I kw. nie 
przeprowadzono kontroli wewnętrznych lub własnego audytu w tym zakresie mimo, 
że w okresie tym wystąpiły nieprawidłowości w realizacji ww. zadań. Zdaniem NIK 
braku działań w powyższym zakresie nie uzasadniały pozytywne wyniki 
przeprowadzonych w 2015 r. i 2018 r. kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie12, które w przypadku udzielania ulg podatkowych dotyczyły ogółem 
pięciu spraw.   
Zatem stwierdzone nieprawidłowości oraz brak kontroli wewnętrznej i audytu  
w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, wskazują na niezapewnienie 
w Urzędzie skutecznego nadzoru i efektywnej kontroli zarządczej,  

                                                      
6 Badaniem objęto wszystkie spośród 24 przypadków udzielania pomocy de minimis, które wybrano do badanej 
próby.   
7 Dz. U.  Nr 53, poz. 311 ze zm., dalej „rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 r. 
8 Dz.U. z 2018 r. poz. 350, dalej: „rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń de minimis”. 
9 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm., dalej: „ufp”. 
10 Dalej: „BIP”. 
11 Dz.U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm., dalej „ustawa o dostępie do informacji publicznej”. 
12 Dalej: „RIO”. 
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o której mowa w art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2  ufp w obszarze udzielania ulg 
podatkowych.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

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

1.1.  W latach 2015 – 2020 (I kw.) do Urzędu złożono ogółem 206 wniosków  
o udzielenie ulg podatkowych określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej14,  
na kwotę łączną 1 162, 9 tys. zł. Na podstawie ww. wniosków wydano 270 decyzji  
o udzieleniu ulg (uwzględniających wnioski w całości lub w części) na kwotę łączną 
2 460,8 tys.zł, w tym: 202 (74,8% ogółu) decyzje o umorzeniu zaległości 
podatkowych w kwocie 877,9 tys. zł15; 38 (14,1%) decyzji odraczających lub 
rozkładających na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę 
na kwotę 514,4 tys. zł; 27 (10%) decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku na 
kwotę 1 053,6 tys. zł oraz 3 (1,1%) decyzje o rozłożeniu terminu płatności na raty na 
kwotę 14,9 tys. zł16. Spośród 20 przypadków, w których odmówiono udzielenia ulg 
podatkowych, 18 dotyczyło osób fizycznych (na kwotę 39,4 tys. zł) i dwie osób 
prawnych (kwota 182,6 tys. zł).  

Dochody podatkowe Gminy Miejskiej Szczytno w latach 2015 – 2019 wyniosły 
łącznie 146 434,5 tys. zł, w tym: 27 194, 6 tys. zł w 2015 r., 28 063,9 tys. zł  
w 2016 r., 28 784,7 tys. zł w 2017 r., 30 991,2 tys. zł w 2018 r. i 31 400,1 tys. zł  
w 2019 r.  

 (akta kontroli str. 5-12 i 2206-2217) 

1.2. Organy Gminy Miejskiej Szczytno nie ustaliły przepisów dotyczących sposobu 
rozpatrywania spraw związanych z udzielaniem ulg podatkowych regulujących,  
np. tryb załatwiania takich spraw, odpowiedzialność za wykonywanie czynności  
z nimi związanych oraz przypadki w których mogła być pobierana opłata 
prolongacyjna.  

Obowiązek załatwiania spraw dotyczących udzielania ulg podatkowych był 
przypisany do realizacji Wydziałowi Budżetu i Finansów17 oraz do zakresów 
obowiązków jego pracowników. Z zeznań byłej Naczelnik18 tego Wydziału wynikało,  
że ustalony był sposób procedowania spraw z ww.zakresu. Naczelnik Wydziału BiF 
referowała sprawę, wydawała na jej temat opinię i propozycję rozstrzygnięcia,  
a to podlegało akceptracji ze strony Burmistrza. W badanym okresie Burmistrz 
upoważnił do podpisywania decyzji Skarbnika Miasta Szczytno i Naczelnika 
Wydziału BiF. 

(akta kontroli str. 13-65) 

                                                      
13 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. 
14 Tj.: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie płatności podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub w części zaległości 
podatkowej, odsetek za zwłokę.  
15 W tym: 807 201,10 zł kwota główna ulgi, 70 713 zł kwota odsetek od zaległości podatkowych. 
16 W Wydziale BiF prowadzono ewidencję wniosków i wydanych decyzji w sprawie umorzeń, ulg, odroczeń  
w podatku od środków transportowych i od nieruchomości.    
17 Dalej: „Wydział BiF”. 
18 Zatrudniona na tym stanowisku do dnia 25 stycznia 2019 r. 
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1.2.1. W toku kontroli poddano analizie, pod kątem przestrzegania przepisów 
Ordynacji podatkowej, próbę 60 spraw19. Analiza wykazała m.in., że:   

– w 33 przypadkach organ podatkowy podejmował niezbędne działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy  
w postępowaniu podatkowym (art. 122 Ordynacji podatkowej),  

– w 58 przypadkach zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a w tym przed wydaniem 6 decyzji negatywnych umożliwiono im 
w 4 przypadkach wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań (art. 200 § 1)20,  

– w 56 przypadkach wnioski podatników zawierały wszystkie elementy, o których 
mowa w art. 168 § 2, a w czterech przypadkach, gdzie wystąpiły braki wezwano 
dwóch wnioskodawców o ich uzupełnienie w terminie 7 dni (art. 169 § 1), 

– w 52 przypadkach organ podatkowy wydawał decyzje w terminach 
przewidzianych w art. 139, a spośród 20 spraw, gdzie załatwiono sprawy po 
upływie 1 miesiąca, w  14 przypadkach powiadomiono strony podając przyczyny 
niedotrzymania terminu i wskazano nowy termin załatwienia sprawy (art.140),  

– w 32 przypadkach spośród 54, gdzie udzielono ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, zgromadzony materiał dowodowy potwierdzał wskazane we 
wniosku o ulgę przesłanki istnienia ważnego interesu podatnika/interesu 
publicznego, 

– w 33 przypadkach sporządzono zwięzły protokół z przesłuchania stron  
(art. 172), który zawierał wszystkie elementy określone w art. 173-177,  

– w 60 przypadkach (100% badanych spraw) brak było podstaw do wyłączenia od 
udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych 
pracownika/pracowników Urzędu, bądź Burmistrza, jego zastępców oraz 
Skarbnika (art. 130 § 1 ust. 1 pkt 1 i art. 132 § 1).  

 
1.2.2. Analiza 60 decyzji dotyczących ulg podatkowych wykazała, że wszystkie 
spełniały wymogi określone w art. 210 §  1 pkt 7 i 8 Ordynacji podatkowej. Zawierały 
one w szczególności pouczenie o trybie odwoławczym oraz podpisy osób 
upoważnionych z podaniem ich imion i nazwisk oraz stanowisk służbowych.   

                                                              (akta kontroli str. 66-1908) 

1.3. W badanym okresie, spośród 20 decyzji odmawiających udzielenie ulg 
podatkowych, złożono dwa odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Olsztynie, które utrzymało w mocy obie decyzje organu pierwszej instancji.  

(akta kontroli str. 1898-1900) 
1.4.1. W sprawozdaniach Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Gminy 
Miejskiej Szczytno za lata 2015-2019 podano następujące kwoty umorzeń zaległości 
podatkowych: 216,3 tys.zł za 2015 r., 154, 5 tys.zł za 2016 r., 106,04 tys.zł   
za 2017 r., 119,1 tys.zł za 2018 r. i 214,02 tys. zł za 2019 r.   

(akta kontroli str. 2002-2011) 
1.4.2. W sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 
Gminy Miejskiej Szczytno za lata 2015-2019 podano następujące kwoty umorzeń 
zaległości podatkowych: 216 525,92 zł za 2015 r., 195 390,10 zł za 2016 r. 
111 034,97 zł za 2017 r., 133 802,90 zł za 2018 r. i 214 875,60 zł za 2019 r. 

(akta kontroli str.1938-2001) 
 

                                                      
19 Wśród nich: 48 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych, sześć dotyczących odroczenia terminu spłaty 
i rozłożenia na raty spłaty zobowiązania podatkowego oraz sześć spraw zakończonych wydaniem decyzji 
odmawiających przyznania ulg.  
20 Nie dotyczyło to sytuacji, kiedy w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana 
decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W 22 (40,7%) postępowaniach21, zakończonych wydaniem decyzji 
udzielających ulg podatkowych na kwotę 204,2 tys. zł (w tym umorzeń w kwocie 
198,2 tys. zł), nie wywiązano się w pełni z wymogów określonych w art. 122  
i art. 187 §  1 Ordynacji podatkowej, a polegających na obowiązku 
podejmowania działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W ww. postępowaniach 
organ podatkowy nie zgromadził bowiem dokumentów, które należycie 
potwierdzałyby okoliczności, na które powoływali się podatnicy ubiegający się  
o ulgę. Przede wszystkim nie ustalono, jakie były faktycznie możliwości 
podatników w zakresie uiszczenia należnych podatków, w odniesieniu do ich 
sytuacji finansowej, majątkowej i osobistej. 

I tak wystąpiły przypadki, gdzie m.in.:   

• do wniosków nie załączono jakichkolwiek dokumentów potwierdzających 
istnienie okoliczności, które miały być powodem udzielenia ulg w spłacie 
zaległości podatkowych, a w sprawach tych, poza złożonymi zeznaniami, 
należało uzyskać inne dowody. Np. w jednej ze spraw w protokole  
z przesłuchania strony podano niesprawdzone informacje o przybliżonej 
wartości zobowiązań wobec instytucji oraz firm współpracujących,  
a w decyzji przyjęto za fakt, że kwoty z licytacji majątku podatnika nie pokryły 
tych zadłużeń, chociaż nie udokumentowano takiego uzasadnienia.  
W  drugiej sprawie zeznania strony nie potwierdziły jej trudnej sytuacji 
finansowej, a w decyzji  brak było jakiejkolwiek argumentacji uzasadniającej 
udzielenie ulgi podatkowej22. 

• Przedsiębiorcy nie załączyli do wniosków:  

− informacji o sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym sprawozdań 
finansowych pomimo tego, że ulgi, o które się ubiegali stanowiły pomoc de 
minimis23,  

− dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, które stanowiły 
przyczynę ubiegania się o ulgi, m.in.: rosnąca konkurencja lub brak poprawy 
koniunktury na rynku transportowym, problemy z zatrudnieniem 
pracowników, pogorszenie płynności finansowej na skutek płatności 
nieprzewidzianych zobowiązań z tytułu np. awarii i wypadków taboru 
samochodowego oraz konieczność regulowania zobowiązań wobec innych 
dostawców24. 

• Osoby fizyczne nie udokumentowały podanych we wnioskach informacji  
o trudnej sytuacji osobistej i finansowej np. spowodowanej stanem zdrowia  

                                                      
21 Dotyczyło to następujących decyzji: B.F.3120.44.2015.1 z 15.10.2015r.; BF.ER.2.2015 z 16.01.2015r.; 
BF.3124.1.7.2019.ID z 20.01.2020 r.; BF.3124.1.2015.HM z 08.10.2015 r.; BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; 
B.F.3120.60.2015.HM z 29.12.2015 r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r.; BF.3124.4.2015HM z 9.10.2015 r.; 
B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r.; BF.ER.16.2015 z 30.04.2015 r.; BF.ER.12.2015 z 24.04.2015 r.; 
B.F.3120.6a.2016.1 z 12.02.2016r.; BF.3124.1.1.2016.AL z 26.04.2016 r.; BF.3124.1.2.2016.AL z 12.04.2016 r.; 
BF.3124.1.12.2016.ID z 20.09.2016r.; BF.3124.1.5.2016ID z 08.08.2016 r.; BF.3120.1.7.2019.ID z 17.04.2019 r.; 
BF.3124.1.1.2020.JKU z 05.03.2020 r.; BF.3124.1.9.2016ID z 22.08.2016 r.; BF.3124.1.7.2016ID z19.07.2016 r. 
i BF.3124.1.14.2016 z 12.10.2016 r. BF.3120.2.8.2019.ID z 23.10.2019 r. 
22 Dotyczyło to np. decyzji: BF.3120.60.2015HM z 29.12.2015 r. i BF.3120.6a.2016.1 z 12.02.2016 r. 
23 Dotyczyło to np. decyzji: B.F.3124.13.2016.H.M. z 04.12.2015 r.; BF. .3124.2.2015HM  
z 08.10.2015r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r.; B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r.; BF.3124.4.2015HM  
z 09.10.2015 r.; BF.3124.1.2.2016AL z 12.04.2016 r.; 
24 Dotyczyło to np. decyzji: BF.3124.1.2.2016AL z 12.04.2016 r.; BF.3124.1.12.2016ID z 20.09.2016 r.; 
BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i ponoszeniem kosztów leczenia, czy też ponoszeniem kosztów bieżącego 
utrzymania25.    

Była Naczelnik Wydziału BiF zeznała, że w każdej sprawie starano się zebrać 
właściwy materiał, natomiast niewyegzekwowanie dokumentów potwierdzających 
sytuację finansową podmiotów gospodarczych, w tym sprawozdań finansowych 
tłumaczył przeoczeniem. Aktualna Naczelnik Wydziału BiF wyjaśniła,  
że zgromadzona dokumentacja uzasadniała wydanie decyzji przyznających ulgi. 
Należy podkreślić jednak, że obydwoje Naczelnicy Wydziału BiF oraz Skarbnik 
Miasta Szczytno potwierdziły jednocześnie, że popełniły błąd, bowiem nie we 
wszystkich przypadkach wyegzekwowały dokumentację wymaganą do 
prawidłowego rozpatrzenia spraw, dotyczących udzielenia przedsiębiorcom pomocy 
de minimis.    

 (akta kontroli str. 138-143, 187-198, 206-302, 320-383, 398-404, 426-492, 505-750, 
1159-1222, 1239-1254, 1282-1368, 1663-1708, 1829-1871, 1916-1923,1928-1930) 

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). Ponadto w złożonych 
zeznaniach oraz wyjaśnieniach osoby sprawujące funkcje Naczelnika BiF 
potwierdziły fakt, że nie wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego 
rozpatrzenia spraw zostały wyegzekwowane, co było błędem z ich strony na etapie 
prowadzonych postepowań.     

2. W 2226 (40,7% badanych) przypadkach udzielono ulg podatkowych w spłacie 
zobowiązań podatkowych na kwotę 280,4 tys. zł (w tym umorzeń w kwocie  
56,2 tys. zł) pomimo tego, że przeprowadzone postępowania podatkowe  
i zgromadzony w ich trakcie materiał dowodowy nie potwierdzał wystąpienia 
przesłanek „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, 
określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej i stanowiących podstawę 
prawną umorzenia zaległości podatkowej.  Dotyczyło to m.in. przypadków, 
gdzie: 

− sytuacja finansowa osób fizycznych pozwalała na spłatę zobowiązań 
podatkowych27,   

− działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawców przynosiła 
dochody, bądź ich sytuacja ekonomiczna uległa poprawie, wbrew np. 
podzielonym przez organ podatkowy argumentom o trudnej sytuacji na 

                                                      
25 Dotyczyło to np. decyzji: BF.3124.1.9.2016ID z 22.08.2016 r.; BF.3124.1.2015HM z 08.10.2015; 
BF.ER.2.2015 z 16.01.2015 r.; BF.3120.60.2015HM z 29.12.2015 r.;BF.ER.12.2015 z 24.04.2015 r.  
i BF.ER.16.2015 z 30.04.2015 r.  
26 Dotyczyło następujących decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, jak również odroczenie terminów 
płatności i rozłożenia na raty spłaty zaległości podatkowych: B.F.3120.47.2015.HM z 20.10.2015 r.; 
B.F.3120.59.2015.HM. z 29.12.2015 r.; B.F.3124.13.2016.H.M. z 04.12.2015 r.; BF.3120.57.2015.H.M.  
z 18.12.2015 r.; B.F.3120.24.2015.HM. z 25.08.2015 r.; BF.ER.12015 z 12.01.2015 r.; BF3120.1.31.2016ID  
z 07.09.2016 r.; BF.3124.1.15.2016.ID z 05.10.2016 r.; BF.3124.1.20.2016.ID z 7.12.2016 r.; 
BF.3120.1.12.2017.ID z 31.03.2017r.; BF.3120.1.29.2017.ID z 23.11.2017r.; BF.3120.2.7.2017.IDz 22.08.2017 
r.; BF.3124.1.6.2017.ID z 24.03.2017 r.; BF.3120.2.4.2018.ID z 12.09.2018 r.; BF.3124.1.6.2018.ID  
z 23.10.2018 r.; BF.3120.1.36.2017.ID z 12.01.2018 r.; BF.3120.2.5.2019.ID z 14.08.2019 r.; 
BF.3120.2.11.2019.ID z 20.12.2019r.; BF.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r.; BF.3120.1.5.2016.ALz 31.03.2016 
r.; BF.3124.1.7.2017.ID z 23.03.2017 r.; BF.3120.2.2.2018.ID z 12.03.2018 r.  
27 Dotyczyło to np. decyzji: B.F.3120.47.2015.HM z 20.10.2015 r.; B.F.3120.59.2015.HM. z 29.12.2015 r.; 
B.F.3120.24.2015.HM. z 25.08.2015 r. i BF.ER.12015 z 12.01.2015 r. 
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rynku transportowym, czy też stagnacji sprzedaży spowodowanej spadkiem 
zamówień28,    

− wielokrotnie (6 przypadków) udzielono ulg podatkowych państwowej 
jednostce organizacyjnej29 pomimo, że koszty jej funkcjonowania 
pokrywano z dotacji celowej budżetu państwa, jak również  
z funduszy celowych […]30.  

Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF oraz wyjaśnień aktualnej Naczelnik Wydziału 
BiF oraz Skarbnika Miasta Szczytno wynikało, że we wszystkich tych przypadkach 
zaistniały przesłanki ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego, 
co uzasadniała zgromadzona dokumentacja. Ich zdaniem dotyczyło  
to w szczególności wyjątkowych zdarzeń losowych, wskazujących na trudną 
sytuację finansową podatników, która uniemożliwiała im spłatę zobowiązań 
podatkowych. Kierowano się przy tym wsparciem przedsiębiorców w przejściowych 
trudnościach finansowych i zapewnieniem płynności finansowej z jednoczesną 
dbałością o utrzymanie możliwości zatrudnienia pracujących tam osób. 
Uwzględniono ponadto możliwość przeznaczenia środków z udzielonych ulg 
podatkowych na inne cele  

(akta kontroli str. 70-137, 163-186, 303-319, 493-504, 751-841, 877-946, 977-1082, 
1103-1158, 1223-1281, 1369-1564, 1605-1662, 1829-1861, 1916-1923, 1928-1930) 

NIK nie podziela argumentacji zawartej w zeznaniach i wyjaśnieniach osób 
podpisujących z upoważnienia Burmistrza decyzje o udzieleniu ulg podatkowych. 
Powyższe przypadki wskazują, że udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
m.in. podmiotom, których sytuacja finansowa pozwalała na ich spłatę. Dotyczy  
to zwłaszcza umorzenia zaległości podatkowych, które jako najdalej idąca ulga 
podatkowa, powinno być stosowane wyjątkowo. Zasadą jest bowiem płacenie 
podatków, nie zaś zwolnienie z tego obowiązku podatników. Należy zaznaczyć,  
że z orzecznictwa sądowego wynika jakie okoliczności mogą być uznawane  
za spełniające przesłanki do udzielenia ulg w postaci „ważnego interesu podatnika” 
lub „interesu publicznego”. Należy do nich sytuacja, w której bez doraźnej pomocy 
organów podatkowych świadczenie nie może być spełnione, np. w wyniku zdarzeń 
nadzwyczajnych (klęska żywiołowa, utrata możliwości zarobkowania, losowa utrata 
majątku, itp.)31.   

Z orzecznictwa w tym zakresie wynikają również przesłanki, które mogą stanowić 
uzasadnienie odmowy udzielenia ulg, tj. m.in.:  

– umorzenie zaległości podatkowych nie może być sposobem kompensowania 
poniesionych przez podatnika nakładów32, 

– z uwagi na charakter podatku od nieruchomości nie jest przesłanką  
do umorzenia zaległości w tym podatku wskazanie przez podatnika 
notorycznego braku środków pieniężnych na zapłatę podatku jako ważnego 
interesu podatnika33,  

                                                      
28 Dotyczyło to np. decyzji: BF.31120.21.2015HM z 21.08.2015 r.; BF.3120.1.5.2016.AL z 31.03.2016 r.; 
BF.3124.1.7.2017.ID z 23.03.2017 r. i BF.3124.1.6.2017.ID z 24.03.2017 r. 
29 Dotyczyło to decyzji: BF.3120.57.2015HM z 18.12.2015 r.; BF3120.1.31.2016ID z 07.09.2016 r.; 
BF.3120.2.7.2017ID z 22.08.2017 r.; BF.3120.2.4.2018ID z 12.09.2018 r.; BF.3120.2.5.2019ID z 14.08.2019 r.; 
BF.3120.2.11.2019ID z 20.12.2019 r.; BF.3120.2.2.2018ID z 12.03.2018 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 Wyrok NSA w Szczecinie z 22.04.1999 r., Nr SA/Sz 850/98; Wyrok WSA w Lublinie z 18.05.2012 r.,  
Nr I SA/Lu 108/12 oraz wyroki  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.. 
32 Wyrok WSA w Bydgoszczy z 10.05.2016 r. Nr I SA/Bd 129/16.  
33 Wyrok WSA w Olsztynie z 20.05.2004 r., Nr III SA 2919/03. 
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– podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, powinien zważać na 
wysokość dochodów, obciążenia oraz zabezpieczyć środki na ten cel; 
niemożliwe jest umarzanie przez organ podatkowy kolejnych rat podatku firmie 
przynoszącej zyski, byłoby to bowiem kredytowanie działalności gospodarczej 
przez Skarb Państwa34.    

Mając na uwadze obowiązującą konstytucyjną zasadę powszechności 
opodatkowania35, udzielenie ulgi w formie umorzenia należy zatem traktować jako 
instytucję nadzwyczajną, uzasadnioną wyjątkowymi sytuacjami. Należności 
podatkowe stanowią bowiem źródło dochodów gminy, które mają wpływ na jej 
równowagę finansową oraz zakres realizowanych zadań własnych. Należy mieć też 
na względzie, że ustawodawca nie zwolnił jednostek utworzonych przez samorząd 
terytorialny z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. 

3. Wydano 35 (58,3%) decyzji36, które nie spełniały wymogów określonych  
w art. 210  § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej. Dotyczyło to w szczególności:  

− braku w 24 decyzjach37 oznaczenia organu podatkowego (wymóg określony  
w art. 210 § 1 pkt 1),  

− powołania w 14 decyzjach38 niewłaściwej podstawy prawnej, bądź niepowołania 
podstawy prawnej (wymóg określony w art. 210 § 1 pkt 4),  

− odstąpienia w 25 decyzjach39 od szczegółowego ich uzasadnienia, z błędnym 
powołaniem art. 210  § 5, lub niewskazanie w uzasadnieniu faktycznym m.in. 
faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz 
przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności (wymóg 
określony w art. 210 § 1 pkt 6 i § 4.).  

Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało, że błędy  
w decyzjach udzielających ulg podatkowych, dotyczące powyższych naruszeń 
postanowień art. 210 Ordynacji podatkowej wynikały z przeoczenia spowodowanego 
dużym zakresem realizowanych i nadzorowanych zadań. Ponadto były 
spowodowane rotacją pracowników w tym Wydziale, których trzeba było ciągle 
przyuczać do wykonywania zadań, w tym do prowadzenia postępowań skutkujących 
wydaniem decyzji udzielających ulgi podatkowe. Powodowało to, że uniknięcie 
błędów przy sporządzaniu decyzji było niemożliwe. Z wyjaśnień obecnej Naczelnik 
Wydziału BiF40 wynikało, że naruszenia wymogów art. 210 Ordynacji podatkowej 
były związane z błędem ludzkim i wynikały z przeoczenia.   

Skarbnik Miasta Szczytno, na okoliczność podania niewłaściwej podstawy prawnej 
w jednej decyzji wyjaśniła, że nie prowadziła i nie nadzorowała tego postępowania,  

                                                      
34 Wyrok WSA w Olsztynie z 7.05.2009 r., Nr  I SA/Ol 157/09. 
35 Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.) stanowi,  
że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych  
w ustawie. 
36 B.F.3120.47.2015.HM z 20.10.2015 r.; B.F.3120.59.2015.HM. z 29.12.2015 r.; B.F.3124.13.2015.H.M.  
z 04.12.2015 r.; B.F.3120.44.2015.1 z 15.10.2015r.; BF.ER.27.2015 z 02.09.2015r.; BF.3120.57.2015.HM  
z 18.12.2015 r. ; B.F.3120.24.2015.HM. z 25.08.2015 r.; BF.ER.2.2015 z 16.01.2015 r.; B.F.3120.58.2015.H.M. 
z 18.12.2015 r.; BF.3124.1.2015.HM z 08.10.2015 r.; BF. 3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; B.F.3120.60.2015.HM 
z 29.12.2015 r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r.; BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r.; BF.ER.12015  
z 12.01.2015 r.; B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r.; BF.ER.16.2015 z 30.04.2015 r.; BF.ER.12.2015  
z 24.04.2015 r.; BF.ER.3.2015 z 11.03.2015 r.; B.F.3120.6a.2016.1 z 12.02.2016r; BF.3124.1.2.2016.AL  
z 12.04.2016 r.; BF.3124.1.15.2016.ID z 05.10.2016 r.; BF.3120.1.12.2017.ID z 31.03.2017r.; 
BF.3120.1.29.2017.ID z 23.11.2017 r.; BF.3120.1.7.2019.ID z 17.04.2019 r.; BF.3124.1.7.2019.ID  
z 20.01.2020 r.; BF.3124.14.2015 z 29.12.2015 r.; BF.3120.1.47.2016.ID z 25.10.2016 r.; BF.3120.1.27.2016.ID  
z 31.08.2016 r.; BF.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r.; BF.3120.1.5.2016.AL z 31.03.2016 r.; 
BF.3124.1.5.2017.ID z 30.03.2017 r. BF.3124.1.7.2017.ID z 23.03.2017 r. BF.3120.2.2.2018.ID  
z 12.03.2018 r. BF.3124.1.1.2020.JKU z 05.03.2020 r.  
37 Dotyczyło to: 21 decyzji w 2015 r., 2 decyzji w 2016 r. i 1 decyzji w 2017 r.   
38 5 w 2015 r., 3 w 2016 r., 3 w 2017 r., 1 w 2019 r. i 2 w 2020 r. 
39 20 w 2015 r., 3 w 2016 r., 1 w 2018 r. i 1 w 2019 r. 
40 Wydała w latach 2019-I kw. 2020 r. 4 decyzje z naruszeniem art. 210 Ordynacji podatkowej. 
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a decyzję podpisała podczas nieobecności Naczelnika Wydziału BiF.  
Była przekonana, że od strony formalno-prawnej decyzja jest przygotowana 
właściwie i nie budzi zastrzeżeń. 

(akta kontroli str.70-404, 505-576, 751-780, 877-939, 1159-1222, 1282-1654,  
1663-1774, 1838-1897, 1909-1911, 1916-1923, 1928-1930)  

4. W ośmiu przypadkach (13,3%) wydano decyzje administracyjne w terminach po 
upływie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. z naruszeniem  
terminu z art. 139  § 1 Ordynacji podatkowej (trzy decyzje wydano w okresie od 
70 do 75 dni, dwie decyzje od 147 do 283 dni, a trzy w okresie powyżej jednego 
roku, tj. od 475 dni do 637 dni). Ponadto w sześciu spośród 19 przypadków41, 
gdzie nie załatwiono sprawy w terminie miesiąca, nie zawiadomiono strony  
o niezałatwieniu sprawy w ustawowym terminie, nie podano przyczyn 
niedotrzymania terminu oraz nie wskazano nowego terminu załatwienia sprawy, 
mimo obowiązku wynikającego z art. 140 ww. ustawy. Była Naczelnik Wydziału 
BiF nie była w stanie wytłumaczyć przyczyn tych opóźnień. Z jej zeznań 
wynikało, że zapewne było to związane z błędami pracowników merytorycznych, 
którzy wykonywali swoje obowiązki niewłaściwie i nie zawsze była w stanie ich 
dopilnować. Natomiast przypadki nie powiadomienia stron o niezałatwieniu 
spraw w obowiązującym terminie i nie wyznaczeniu nowego terminu ich 
załatwienia tłumaczyła niedopełnieniem obowiązków przez pracownika 
Wydziału BiF i własnym niedopatrzeniem.   

(akta kontroli str.97-137, 144-162, 173-186, 206-231, 284-302, 320-344, 405-
425, 445-471, 505-576, 691-750, 842-876, 977-1025, 1369-1428, 1565-
1662, 1760-1809, 1838-1864 i 1917-1921) 

5. W dwóch przypadkach, w których odmówiono udzielenia ulgi podatkowej42,  
nie zapewniono stronom czynnego udziału w prowadzonych postępowaniach, 
bowiem stronie nie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
oraz zgłoszenia żądań, czym naruszono art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej.  
Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało, że przeoczyła  
to niedopatrzenie ze strony pracownika, który prowadził te postępowania.    

              (akta kontroli str.1709-1759, 1862-1864 i 2224-2226)  

6. W dwóch przypadkach43, pomimo że we wnioskach o udzielenie ulgi nie 
wskazano nawet o jaki podatek i za jaki okres chodzi, organ podatkowy nie 
wezwał wnioskodawców o ich uzupełnienie, czym naruszono art. 169 § 1 
Ordynacji podatkowej. Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało,  
że kwestie te wyjaśniono na etapie prowadzonych postępowań we własnym 
zakresie. Nadmieniła przy tym, że strony postępowań nie wniosły od tych 
decyzji odwołań, co oznaczało, że było to zgodne z ich żądaniem.  

                               (akta kontroli str. 211-230, 239-283, 1841-1842 i 2225-2226)  

7. W dwóch przypadkach44, pomimo że organ podatkowy uwzględnił  
w rozstrzygnięciu jedynie częściowo żądanie stron, to jednak nie zawarł  

                                                      
41 Spośród następujących decyzji: B.F.3124.13.2016.H.M. z 04.12.2015 r.; BF.ER.27.2015  
z 02.09.2015r.; B.F.3120.24.2015.HM. z 25.08.2015 r.; BF.3124.1.2015.HM z 08.10.2015 r.;  
BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r.; B.F.3120.39.2015.1  
z 08.10.2015 r.; BF.3120.1.19.2016.ID z 22.06.2016r.; BF.3124.1.1.2016.AL z 26.04.2016 r.; 
BF.3124.1.2.2016.AL z 12.04.2016 r.; BF.3124.1.5.2016ID z 08.08.2016 r.; BF.3120.1.27.2016ID  
z 31.082016 r.; BF.3124.1.19.2016.ID. z 30.12.2016r.; BF.3124.1.6.2017.ID z 24.03.2017 r.; 
BF.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r. BF.3124.1.5.2017.ID z 30.03.2017 r. BF.3124.1.7.2017.ID z 23.03.2017 
r.;  BF.3120.1.39.2016.ID z 28.10.2016 r. i BF.3120.1.21.2017.ID z 26.09.2017 r.     
42 Decyzje odmowne: BF.3120.1.47.2016ID z 25.10.2016 r. i BF.3124.14.2015 z 29.12.2015 r. 
43 Decyzje: BF.3124.9.2015.HM z 15.10.2015 r. i BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015 r.  
44 Decyzje: BF.3120.1.29.2017.ID z 23.11.2017 r.  i BF.3124.1.6.2017.ID z 24.03.2017 r. 
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w decyzji rozstrzygnięcia i uzasadnienia, co do nieuwzględnionego  
żądania 45.  Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało, że było to 
wynikiem popełnionych błędów.                                                                                               

                                                  (akta kontroli str. 902-939, 977-1025 i 1911) 
8. Nierzetelne były dane ujęte w dwóch decyzjach46 udzielających ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych. Podano w nich jedynie kwoty umorzonych zaległości 
w podatku od środków transportowych, dotyczące zaległości głównych, ale już 
bez należnych odsetek w kwocie łącznej 6794 zł. Zweryfikowano ten błąd 
dopiero w wydanych zaświadczeniach o pomocy de minimis, które w sposób 
prawidłowy wprowadzone do SHRIMP47. Była Naczelnik Wydziału BiF nie 
umiała wytłumaczyć przyczyn takiego stanu rzeczy pomimo, że w aktach tych 
dwóch spraw odsetki w każdej z nich były naliczone przed wydaniem decyzji  
i wydaniem zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.   

                          (akta kontroli str. 211-230, 284-319, 1910-1911 i 2190-2192) 

9. Nierzetelnie sporządzono sprawozdania Rb-27 S z wykonania planu dochodów 
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za 2015 r., 2016 r. i 2018 r.  
w zakresie udzielonych ulg podatkowych. Nie ujęto w nich  
w szczególności udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, których kwota 
łączna wyniosła 23 932 zł48, a która wynikała z decyzji administracyjnych 
wydanych w tych latach przez organ podatkowy. Stanowiło to naruszenie  
§ 3 ust. 1 pkt 11 lit. a Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych  
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określonej  
w załączniku nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r.  
w sprawie sprawozdawczości budżetowej49 (w odniesieniu do sprawozdań za 
lata 2015-2016) oraz § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a Instrukcji sporządzania sprawozdań 
budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej50 (w odniesieniu  
do sprawozdania za 2018 r.). 

Różnice wykazane w sprawozdaniach Rb-27S za 2015 r., 2016 r.  
i 2018 r., dotyczące wykazanych kwot umorzonych zaległości podatkowych  
w odniesieniu do kwot wynikających z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych  
z tych lat, Skarbnik Miasta Szczytno wyjaśniła popełnieniem oczywistych  
i nieumyślnych omyłek przez pracowników sporządzających te sprawozdania. 
Poprawność i rzetelność sporządzonych za lata 2015-2018 sprawozdań 
finansowych Rb-27S weryfikowała w trakcie składania podpisu w systemie 
informatycznym BESTIA, przez sprawdzenie czy system nie wykazuje niezgodności 
pomiędzy tymi sprawozdaniami.  
Była Naczelnik Wydziału BiF stwierdziła natomiast w zeznaniach,  
że pracownik, który prowadził sprawy dotyczące ulg podatkowych przekazywał 
sprawozdania jednostkowe do pracownika, który księgował zbiorcze dochody Gminy 
Miejskiej Szczytno. Na tej podstawie wprowadzała zbiorcze dane do systemu 
księgowego „BESTIA”. Zazwyczaj weryfikowała kwoty ujęte w tych sprawozdaniach, 
natomiast nie była w stanie wytłumaczyć rozbieżności pomiędzy kwotami ujętymi  

                                                      
45 Nie rozstrzygnięto w pierwszym przypadku żądania strony o umorzenie III raty podatku od nieruchomości,  
a w drugim II raty podatku od środków transportowych. 
46 W systemie ujęto kwoty udzielonej pomocy de minimis wynoszące odpowiednio 10.009,00 zł i 13.735,00 zł, 
podczas gdy z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wynikało, że było to odpowiednio 6.480,00 zł  
i 10.470,00 zł. 
47 Dotyczyło decyzji: BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015 r. i BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r. 
48 Dotyczyło to: 14016,00 zł w 2015 r., 6,00 zł w 2016 r. i 9910,00 zł w 2018 r. 
49 Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm. 
50 Dz.U. z 2019 r., poz. 1393.  
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w sprawozdaniach oraz kwotami wynikającymi z decyzji w sprawach ulg 
podatkowych, zwłaszcza, czy ujmowano w nich kwoty odsetek od zaległości 
podatkowych. 

  (akta kontroli str. 1912, 1928-1929 i 1938-2013)  
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. W okresie objętym kontrolą organ podatkowy nie wywiązał 
się w większości badanych spraw (81,5%) z obowiązku dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz zebrania materiałów dowodowych w zakresie sytuacji 
materialnej wnioskodawców, jak również dowodów potwierdzających istnienie 
przesłanek przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Z powodu 
odstąpienia w 25 (41,7% ogółu badanych) od sporządzenia uzasadnienia decyzji 
dotyczącej ulgi lub sporządzenia go niezgodnie z ustawowymi wymogami, nie 
można w istocie stwierdzić jakie okoliczności sprawy organ podatkowy uznał za 
spełniające przesłanki do udzielenia ulg. Ponadto, w większości badanych decyzji, 
wystąpiły inne naruszenia wymogów określonych w Ordynacji podatkowej, m.in. nie 
oznaczono organu podatkowego, czy też powołano niewłaściwą podstawę prawną 
rozstrzygnięcia. Wystąpiły też przypadki  nieterminowego załatwienia spraw, nawet 
z ponad roczną zwłoką. Nierzetelnie sporządzono również trzy sprawozdania 
budżetowe Rb-27S z wykonania planu dochodów, popełniając błędy w określeniu 
kwot umorzonych zaległości podatkowych. Zdaniem NIK nieprawidłowości 
powyższe wynikały z braku należytej weryfikacji i analizy złożonej dokumentacji oraz 
braku należytego nadzoru i kontroli ze strony przełożonych.  

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis    
2.1. W latach 2015-2019 udzielono pomocy publicznej łącznie 96 podmiotom,  
z tego: 

− 50 podmiotom w trybie ustawy Ordynacja podatkowa (12 w 2015 r., 14 w 2016 
r., 10 w 2017 r., 8 w 2018 r. i 6 w 2019 r.), 

− 6 podmiotom w trybie uchwały Rady Miejskiej (po 3 w 2018 r. i 2019 r.), 

− 5 podmiotom w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym51, 
(2 w 2016 r., 2 w 2018 r. i 1 w 2019 r.), 

− 25 podmiotom w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe52  
(20 w 2018 r. i 15 w 2019 r.), 

− 9 podmiotom w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo 
własności tych gruntów53 (2019 r.), 

− 1 podmiotowi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(2015 r.). 

 (akta kontroli str. 2158-2159) 

2.2. Pomoc de minimis, polegająca na udzieleniu przedsiębiorcom w badanym 
okresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, nie przekroczyła  pułapu 200 tys. 
EURO lub 100 tys. EURO w przypadku przedsiębiorstw działających  
w sektorze transportu drogowego. Na 24 zbadane sprawy dotyczące udzielonej 
pomocy de minimis: 

                                                      
51 Dz.U. z 2020 r. poz. 713. 
52 Dz.U. z 2020 r. poz. 910. 
53 Dz.U. z 2020 r., poz.139 ze zm. 
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• W 11 przypadkach (45,8% spraw badanych w tym zakresie) organ podatkowy 
wyegzekwował od wnioskodawców sprawozdania finansowe za okres  
3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

• W 20 przypadkach (83,3% spraw badanych w tym zakresie) wnioskodawcy 
przedłożyli informacje o kwotach udzielonej pomocy w okresie trzech lat 
budżetowych (tj. w roku, w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch lat 
poprzednich) pomocy de minimis oraz innej pomocy udzielonej danemu 
podmiotowi) oraz zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 
lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.   

• W 19 przypadkach (82,6% spośród 23 wydanych zaświadczeń) wydane 
zaświadczenia odpowiadały wzorowi określonemu w załączniku Nr 1 
rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis.   

• W 22 przypadkach (91,7% spraw badanych w tym zakresie) wyegzekwowano 
rzetelnie sporządzone „Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną 
w ogólnym interesie gospodarczym”.     

• W 15 przypadkach (65,2% spośród 23 wydanych) zaświadczenia stwierdzające, 
że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, wydano w terminie 
określonym w rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy de 
minimis. Natomiast 22 (95,6% spośród 23 wydanych) zaświadczenia oznaczono 
datami ich wystawienia.     

 (akta kontroli str. 97-137, 211-302, 320-344, 505-939, 977-1025, 1039-1082,  
1103-1153, 1159-1222, 1282-1708)   

2.3. Urząd realizował obowiązek wynikający z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej54. 
Dane wynikające z wszystkich 24 zbadanych spraw wprowadzono do SHRIMP”. 
Obejmowały one w szczególności podstawę prawną udzielenia pomocy de minimis, 
nazwę firmy lub imienia i nazwiska beneficjenta, formę prawną beneficjenta, NIP 
beneficjenta, identyfikator gminy, wartość nominalną pomocy w PLN oraz wartość 
pomocy brutto (w PLN i EURO).  W 23 (95,8% badanych spraw) przypadkach 
informacje o udzieleniu podatnikom pomocy de minimis przekazano do UOKiK  
w terminie do 7 dni od dnia następującego po dniu udzielenia pomocy. 
W 22 przypadkach (91,7 % badanych spraw) kwoty przyznanej pomocy de minimis 
wprowadzone do SHRIMP oraz wykazane w zaświadczeniach o udzieleniu tej 
pomocy były zgodne z kwotami określonymi w decyzjach administracyjnych55.   

(akta kontroli str. 2172-2189) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W czterech przypadkach (16,7% badanych)56, przed wydaniem decyzji 
udzielających pomocy de minimis na kwotę łączną 23,03 tys. zł, nie zwrócono 
się o uzupełnienie danych zawartych w złożonych dokumentach lub złożenia 
niektórych dokumentów, mimo że podmioty ubiegające się o udzielenie takiej 
pomocy, do dnia wydania decyzji udzielających pomocy de minimis, nie złożyły 
kompletnego, wymaganego w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oświadczenia lub informacji  

                                                      
54 Dz.U. z 2020 r. poz. 708 (dalej: „ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”).  
55 W pozostałych dwóch przypadkach poprawnie wpisano kwoty w zaświadczeniach o pomocy de minimis oraz 
wprowadzono do SHRIMP pomimo, że w decyzjach nie uwzględniono kwot umorzonych odsetek od 
zobowiązań.   
56 Decyzje: B.F.3124.13.2016.H.M. z 04.12.2015 r.; BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; BF.3124.9.2015HM  
z 15.10.2015 r. i B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r. 

Stwierdzone 
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o otrzymaniu lub nieotrzymaniu takiej pomocy w roku, w którym ubiegali się  
o pomoc oraz w okresie 2 lat poprzedzających ten rok. 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. Była Naczelnik Wydziału BiF tłumaczyła  
to przeoczeniem. 

             (akta kontroli str. 97-137, 211-230, 239-283, 320-344, 1865-1871 i 1921) 

2. W 13 postępowaniach (54,2%) 57 nie uzyskano od wnioskodawców, którym 
udzielono pomocy de minimis na kwotę łączną 272,8 tys. zł, sprawozdań 
finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia RM z dnia 29 marca 2010 r. Była i obecna Naczelnik Wydziału 
BiF oraz Skarbnik Miasta Szczytno wyjaśniły to przeoczeniem. 

(akta kontroli str. 211-319, 505-576, 691-750, 877-946, 977-1025, 1282-1564, 
1605-1708, 1865-1871, 1921, 1923 i 1928-1929)  

3. W dwóch przypadkach (8,3%)58 nierzetelnie zweryfikowano informacje złożone 
przez podatników w formularzach, o których mowa w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia RM z dnia 29 marca 2010 r.59 Była Naczelnik Wydziału BiF 
tłumaczyła te nieprawidłowości przeoczeniem.   
                                                        (akta kontroli str. 211-230, 320-344 i 1921) 

4. W ośmiu przypadkach (33,3%) 60 zaświadczenia o udzielonej pomocy  
de minimis na kwotę łączną 238,7 tys. zł zostały wydane po terminie określonym  
w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy  
de minimis”. Opóźnienia w tych przypadkach wyniosły od 1 do 10 dni. Ponadto, 
w jednym przypadku w aktach sprawy brak było zaświadczenia o udzieleniu 
pomocy de minimis, jak również potwierdzenia, że takie zaświadczenie zostało 
wydane i przekazane podmiotowi, który tę pomoc otrzymał. W jednym  
z wydanych zaświadczeń nie podano daty jego wydania, czym naruszono 
przepis §  3 pkt. 1 ww. rozporządzenia. Była Naczelnik Wydziału BiF tłumaczyła 
te nieprawidłowości przeoczeniem.  

       (akta kontroli str. 211-344, 977-1025, 1039-1102, 1369-1564, 1865-1871 i 1921) 

5. W czterech przypadkach (16,7%) 61 wydane w 2015 r. zaświadczenia  
o udzieleniu pomocy de minimis nie odpowiadały wzorowi określonemu  
w załączniku Nr 1 rozporządzenia RM w sprawie zaświadczeń o pomocy  
de minimis. Była Naczelnik Wydziału BiF tłumaczyła to przeoczeniem. 

                               (akta kontroli str. 211-230, 239-302, 320-344, 1865-1871 i 1921) 

                                                      
57 Dotyczyło następujących decyzji: BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r. ; 

BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r.; BF.3124.1.2.2016.AL z 12.04.2016 r.; BF.3124.1.5.2016ID z 08.08.2016 r.; 
BF.3120.1.29.2017.ID z 31.03.2017r.; BF.3120.1.29.2017.ID z 23.11.2017r.; BF.3124.1.6.2017.ID  
z 24.03.2017 r.; BF.3124.1.7.2019.ID z 20.01.2020 r.; BF.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r.; 
BF.3120.1.5.2016.AL z 31.03.2016 r.; BF.3124.1.7.2017.ID z 23.03.2017 r.; i  BF.3124.1.1.2020.JKU  
z 05.03.2020 r.   
58 Dotyczyło decyzji: BF.3124.2.2015.HM z 08.10.2015 r. i BF.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r. 
59 Dotyczące m.in. informacji o rosnących stratach, obrotach, przepływie środków finansowych, sum zadłużenia, 
czy też trudności w zakresie płynności finansowej. 
60 Dotyczyło decyzji: BF. 3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r.;  
BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r.; B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r.; BF.3124.1.6.2017.ID  
z 24.03.2017 r.; BF.3124.1.6.2018.ID z 23.10.2018 r.; BF.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r.;  
i BF.3120.1.5.2016.AL z 31.03.2016 r.   
61 Dotyczyło decyzji: BF.3124.2.2015HM z 08.10.2015r.; BF.3124.9.2015HM z 15.10.2015 r.; 
BF.3124.4.2015HM z 09.10.2015 r. i  B.F.3120.39.2015.1 z 08.10.2015 r.    
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6. W jednym przypadku62 (4,2% spośród badanych spraw) informacje o udzieleniu  
podatnikowi pomocy de minimis w kwocie 141,5 tys. zł przekazano do UOKiK  
z opóźnieniem wynoszącym 10 dni w stosunku do terminu określonego  
w § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 
sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 
świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych63. Zgodnie z ww. 
przepisem informację należało przekazać w terminie 7 dni od dnia 
następującego po dniu udzielenia pomocy. Była Naczelnik Wydziału BiF 
tłumaczyła to opóźnienie wadliwym działaniem Systemu harmonogramowania, 
rejestracji i monitorowania pomocy publicznej (SHRIMP)64.  

                                                  (akta kontroli str. 1369-1428, 2218 i 2225-2226) 
W Urzędzie nie w pełni przestrzegano zasad udzielania pomocy de minimis. 
Badanie 24 spraw wykazało, że w większości z nich (62,5%) udzielono tej pomocy, 
mimo że organ podatkowy nie posiadał wymaganych przepisami informacji. 
Nienależycie weryfikowano dokumenty przedkładane przez podatników, jak również 
nie uzyskano od podmiotów sprawozdań finansowych za okres  
3 ostatnich lat obrotowych. Część zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis nie 
odpowiadała obowiązującym wzorom, niektóre z nich wydano z opóźnieniem  
w stosunku do wymaganych terminów, a w jednym przypadku nie zachowano 
terminu przekazania do UOKiK informacji o udzieleniu tej pomocy. Nieprawidłowości 
wynikały z błędów popełnionych przez pracowników i Naczelników Wydziału BiF 
oraz Skarbnika Miasta Szczytno, co zdaniem NIK świadczy o braku właściwego 
nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez pracowników tego Wydziału. 

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

3.1. W badanym okresie Urząd, stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ufp, 
podawał do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  
w zakresie podatków udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot oraz 
wykazy podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej. Wszystkie wykazy podano 
do publicznej wiadomości 31 maja roku następnego, tj. w terminie określonym  
w art. 38 ww. ustawy.  
Pięć wykazów, sporządzonych za lata 2015-2019, wywieszono na tablicy 
informacyjnej Urzędu65, a dwa z nich (za 2018 r. i 2019 r.) udostępniono na stronie 
BIP Urzędu66. Obowiązek podawania powyższych wykazów do publicznej 
wiadomości nie wynikał wprost z zakresów czynności pracowników Wydziału BiF, 
lecz pośrednio z zakresu spraw, którymi się zajmowali. Ponadto w Urzędzie nie było 
ustalonych zasad współpracy z pracownikami udostępniającymi informacje w BIP.  

W wykazach sporządzonych w badanym okresie zawarto dane dotyczące: nazwy 
podatnika, podstawy udzielenia ulgi67, rodzaju ulgi i jej kwoty. Spośród pięciu 

                                                      
62 Dotyczy wydanej decyzji Nr B.F.31120.21.2015.HM z 21.08.2015 r. 
63 Dz.U. z 2016 r., poz. 1871, ze zm. 
64 Wydział BiF nie prowadził ewidencji przerw w działaniu tego systemu. 
65 W przedziale czasowym: 30.05.-05.07. 2016 r.; 30.05-27.07.2017 r. i 2018 r., 29.05-09.07.2019 r. oraz od 
29.05.2020 r.   
66 Wykazy udzielonych ulg opublikowano 29.05.2019 r. i 29.05.2020 r., a zwolnień z podatku w ramach pomocy  
de minimis w dniu 8 sierpnia 2018 r. 
67 Ustalony wzór przewidywał podstawę udzielenia ulgi, a w wykazach podano: za 2015 r. – ekonomiczne;  
za 2016 r.  ekonomiczne i zdrowotne, a w odniesieniu do 2 podmiotów ważny interes publiczny; za 2017 r. - 
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wykazów obejmujących łącznie 50 podmiotów, którym umorzono zaległości 
podatkowe, w dwóch z nich (2016 r. i 2019 r.) wskazano przyczyny umorzenia 
zaległości podatkowych, tj. ważny interes strony i ważny interes publiczny,  
w odniesieniu do dwóch z tych podmiotów.    
W trzech wykazach podmiotów, którym udzielono ulg w latach 2017-2019, kwoty 
udzielonych ulg w nich ujęte odpowiadały kwotom wynikającym z wydanych decyzji 
o udzieleniu ulg.    

(akta kontroli str.1914-1915,1926-1927 i 2142-2171) 

3.2. W badanym okresie nie wpłynęły do Urzędu skargi, wnioski i petycje, dotyczące 
udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i udzielania pomocy publicznej. 
Natomiast przedmiotem czterech interpelacji radnych, zgłoszonych w latach 2016-
201968, były: zasadność udzelenia ulgi jednemu z zakładów funkcjonujących  
w Szczytnie, obniżenie podatków przedsiębiorcom promującym miasto oraz ilość 
podmiotów zwolnionych i którym umorzono podatek od nieruchomości w 2019 r.  
Na wszystkie interpelacje udzielono odpowiedzi w terminach okeślonych w ustawie 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego69 i ustawie  
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym70.     
                                                                                        (akta kontroli str. 2194-2205) 
3.3.1. Zagadnienia związane z udzielaniem ulg podatkowych przez Burmistrza nie 
były przedmiotem audytów wewnętrznych71. W planach audytów na lata 2015-2020 
określono średni poziom ryzyka w zakresie podatków i opłat lokalnych, a w temacie 
zadań audytowych przypisano do tego obszaru m.in. zasady i prawidłowość 
udzielania ulg podatkowych. W planowanych tematach „zadań zapewniających”  
nie ujęto tych zagadnień.                                                                 
Z wyjaśnień audytora wewnętrznego wynikało, że w jego ocenie nie było potrzeby 
dokonania audytów w tym temacie. Zaplanowane tematy audytów wewnętrznych  
w Urzędzie na lata 2015-2020 zostały ustalone na podstawie dokonanej przez niego 
oceny ryzyka w poszczególnych obszarach działalności jednostki i wyników kontroli 
przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat przez instytucje zewnętrzne,  
jak również na podstawie wskazań Burmistrza Miasta Szczytno. Analizy  
te, dokonane w latach 2014-2019, wskazywały na średni poziom ryzyka w tym 
obszarze, a badanie umorzeń w podatkach, dokonane w ramach kontroli 
kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w 2015 r. przez RIO, 
wykazało jedynie niewielkie uchybienia w zakresie spełniania przez decyzje organu 
podatkowego wymogów formalnych ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto, jak 
wyjaśnił, w latach 2015-2020 Burmistrzowie nie zgłosili mu potrzeby dokonania 
audytu w zakresie udzielania ulg podatkowych. Pogląd ten potwierdził również 
obecny Burmistrz w złożonych wyjaśnieniach dodając, że poziom udzielonych ulg 
nie stanowił istotnej części dochodów budżetu miasta i nie zagrażał realizacji zadań 
przyjętych do wykonania w budżecie danego roku.  
                                                  (akta kontroli str. 2037-2141, 1924-1925, 1936-1937) 

                                                                                                                                       
ekonomiczne i zdrowotne; za 2018 r. – ekonomiczne i zdrowotne oraz z urzędu (śmierć podatnika), a za 2019 r. 
ważny interes podatnika i ważny interes publiczny oraz umorzenie z urzędu.     
68 Po jednej interpelacji w 2016 r. i 2017 r. oraz dwie w 2019 r.  
69 Dz.U. z 2020 r. poz. 256  ze zm. 
70 Dz.U. z 2020 r. poz. 713. 
71 Do zadań audytora wewnętrznego (zatrudnionego w Urzędzie), określonych w Regulaminie organizacyjnym 
Burmistrza Miasta Szczytna (zarządzenie Nr VII/36/2015 z dnia 5 marca 2015 r.) należało m.in.: przygotowanie 
na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Burmistrzem planu audytu wewnętrznego na rok następny; 
przedstawianie Burmistrzowi planu audytu na rok następny i sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 
poprzedni wraz z ujętymi ustaleniami i zaleceniami poczynionymi w trakcie przeprowadzania zadania; 
opracowywanie programu zadania audytowego w celu realizacji zadania audytowego, z uwzględnieniem 
wyników analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem; przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz 
przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu  
do zgłoszonych w sprawozdaniu uwag i wniosków.    
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3.3.2. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych było w badanym okresie 
przedmiotem audytu zewnętrznego, oraz dwóch kontroli zewnętrznych. I tak:  

• Audyt, przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie72, 
dotyczył „Oceny gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część 
wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych 
z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych 
Rb-PDP, stanowiących podstawę do jej naliczania na 2017 rok”. Jego celem 
była w szczególności ocena rzetelności wykonywania obowiązków związanych  
z wykazaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych 
Rb-PDP73. Stwierdzono, że Gmina Miejska Szczytno wykazała zgodne dane, 
dotyczące wykonania dochodów podatkowych, zarówno w sprawozdaniu  
Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2015 r., jak  
i sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r.   
Na tej podstawie wydano ocenę pozytywną. 

• Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Szczytno, 
przeprowadzona przez RIO w 2015 r.74, która objęła swoim badaniem 3 decyzje 
umarzające zaległości podatkowe w 2014 r.75, wykazała naruszenie art. 210  § 1 
pkt. 1 (nie wskazano w sposób jednoznaczny organu podatkowego oraz brak 
było daty wydania decyzji)76.  

• Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Szczytno, 
przeprowadzona przez RIO w 2018 r.77, w zakresie prawidłowości umorzenia 
zaległości podatkowych w 2017 r. (na próbie dwóch decyzji o najwyższych 
kwotach umorzenia) nie wykazała nieprawidłowości.  

                                                                                        (akta kontroli str. 2014-2036) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nierzetelnie sporządzono dwa wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. 
f ustawy o finansach publicznych, a dotyczące osób fizycznych, którym w roku 
2015 i 2016 umorzono zaległości podatkowe. Wykazano w nich kwoty 
udzielonych ulg dwóm podatnikom, które były niezgodne z kwotami określonymi 
w decyzjach administracyjnych, tj. niższe o łącznie 757 zł, a w szczególności:     

− w przypadku jednego z 12 podatników, ujętych w wykazie za 2015 r., 
wykazano kwotę udzielonej ulgi podatkowej o 128 zł niższą od łącznej 
kwoty wynikającej z 5 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych,  

− w przypadku jednego z 13 podatników, ujętych w wykazie za 2016 r. 
wykazano kwotę udzielonej ulgi o 629 zł niższą od kwoty wynikającej  
z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej,  

                                                      
72 W dniach 18.12.2019 r.- 03.02.2020 r. 
73 Stanowiących podstawę do naliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 rok. 
74 Dotyczyła okresu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. i objęła swoim zakresem m.in. spełnianie przez 
decyzje organu podatkowego wymogów określonych przepisami art. 210 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa, w tym dokumentowanie sytuacji finansowej podatników, zaistnienie podstaw prawnych do 
wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatku oraz zachowanie terminów.  
75 W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06.11.2015 r. RIO wnioskowało, aby w treści decyzji zawierać wszystkie 
elementy wymagane art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na zalecenia Urząd poinformował,  
że poprawiono parametry programu wykorzystywanego do opracowywania i edycji treści decyzji w sprawach ulg 
podatkowych i od września 2015 roku decyzje są wystawiane zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. 
75 Dotyczyła okresu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 
76 W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 06.11.2015 r. RIO wnioskowało, aby w treści decyzji zawierać wszystkie 
elementy wymagane art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na zalecenia Urząd poinformował,  
że poprawiono parametry programu wykorzystywanego do opracowywania i edycji treści decyzji w sprawach ulg 
podatkowych i od września 2015 roku decyzje są wystawiane zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. 
77 Dotyczyła okresu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Stwierdzone 
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Z wyjaśnień pracownika sporządzającego wykaz podmiotów, którym udzielono 
ulg podatkowych w 2016 r. wynikało, że omyłkowo nie uwzględniła w nim kwoty 
umorzonych odsetek od zaległości podatkowych, która wynikała z wydanej 
decyzji Burmistrza. Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało natomiast, 
że zasadniczo to weryfikowała dane ujęte w wykazach.    

                                                                                   (akta kontroli str. 2160-2165) 
2. W czterech sporządzonych wykazach podmiotów, którym w zakresie podatków 

udzielono ulg w latach 2015-2018, nie wskazano w sposób prawidłowy przyczyn 
umorzenia, a w szczególności przesłanek określonych w art. 67a § 1 Ordynacji 
podatkowej, w odniesieniu do 62 podmiotów78, co stanowiło naruszenie art. 37 
ust. 1 pkt 2 lit. f ufp.    
Z zeznań byłej Naczelnik Wydziału BiF wynikało, że nie pamiętała,  
kto opracował wzory wykazów podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych 
oraz pomocy publicznej w latach 2015-2018, stosowanych również w okresie  
je poprzedzającym. Podawano w nich jako podstawę udzielenia ulgi względy 
ekonomiczne i zdrowotne, a wyżej wymieniona uważała to za prawidłowe.  

                                                                          (akta kontroli str. 2142-2154) 

3. Nie opublikowano w BIP79  informacji o udzielonej w latach 2015-2017 pomocy 
publicznej, wynikającej ze sporządzonych za te lata wykazów w tym zakresie. 
Wynikało to z faktu, że pracownicy Wydziału BiF nie przekazali ich do publikacji, 
a była Naczelnik tego Wydziału nie sprawowała w tym zakresie nadzoru  
i kontroli. Spowodowało to naruszenie obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3,  
w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
Z wyjaśnień jednego z nich wynikało, że zwyczajowym sposobem publikacji 
wykazów było ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, co było zgodne  
z informacjami uzyskanymi w trakcie szkoleń, gdzie poinformowano,  
że publikacja w BIP była  sprawą uznaniową. W 2018 r. pracownik ten uznał,  
że wykazy należy zamieścić w BIP.  

Była Naczelnik Wydziału BiF zeznała natomiast, że zapisy w zakresach czynności 
pracowników tego Wydziału miały charakter ogólny i dotyczyły z reguły danej 
kategorii spraw. Stwierdziła, że w dorozumieniu dotyczyły faktycznie wszystkich 
przepisów, które obejmowały dane sprawy, a pracownicy byli informowani  
o szczegółach tych zagadnień i przepisach, które je regulowały. Ponadto wiedzieli  
o publikowaniu tych wykazów na tablicy ogłoszeń, zgodnie z obowiązkami 
wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Nie pamiętała natomiast, jak była 
uregulowana kwestia podawania tych wykazów do publikacji w BIP. Stwierdziła,  
że nie leżało to już w jej kompetencjach i nie sprawdzała, czy obowiązek ten był 
realizowany.    

(akta kontroli str. 2142-2150) 

W okresie objętym kontrolą terminowo sporządzono i stosownie art. 37 ust. 1 pkt 2 
lit. f i g ufp podano do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych  
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym m.in. w zakresie podatków udzielono ulg w spłacie zobowiązań w kwocie 
przewyższającej łącznie 500 zł, a także wykazy osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono 
pomocy publicznej. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast nierzetelnie 
sporządzonych dwóch wykazów, jak również niewskazania w sposób prawidłowy  
w czterech wykazach przyczyn umorzenia zaległości podatkowych oraz 
nieopublikowania w BIP informacji o udzielonej pomocy publicznej dla podmiotów 
wymienionych w trzech wykazach.     

                                                      
78 17 w 2015 r., 21 w 2016 r., 13 w 2917 r. i 11 w 2018 r. 
79 Według stanu na dzień 08.06.2020 r.  
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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 zwraca uwagę, że stwierdzone w toku kontroli 
nieprawidłowości mogły wynikać z wadliwie funkcjonującego w Urzędzie systemu 
nadzoru i kontroli. Nie zapobiegł on bowiem nieprawidłowej realizacji zadań  
w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych określonych  
w Ordynacji podatkowej. Z powyższych względów, zdaniem Izby, wskazane byłoby 
dokonanie przeglądu przyjętych w jego ramach rozwiązań pod kątem skuteczności 
ich funkcjonowania i wdrożenie, w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy, 
rozwiązań minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.  

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

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

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

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 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 31 lipca 2020 r.  
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