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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/077 – Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach 
podatkowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Kozłowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/134/2018 z 20.08.2018 r. 

2. Tomasz Cyranka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/142/2018 z 30.08.2018 r. 

3. Anna Dejk-Chojnacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/160/2018 z 17.09.2018 r. 

4. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/165/2018 z 21.09.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie1 
ul. Żołnierska 45, 72-210 Szczecin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Naczelnikiem Urzędu od 10.07.2009 r. jest Andrzej Tyrcha. 
 (dowód: akta kontroli str. 10-15) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.3 Urząd zapewniał warunki 
do wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego4, sukcesywnie udostępniając 
pracownikom odpowiednie narzędzia informatyczne, w tym WRO-System5. 
Przeszkolono użytkowników WRO-Systemu, którzy wykorzystywali JPK do 
bieżących zadań Urzędu. Zgłoszone przez pracowników problemy związane 
z funkcjonowaniem elektronicznych narzędzi umożliwiających wykorzystanie JPK 
zostały usunięte. Przyjęte w Urzędzie rozwiązania organizacyjne oraz infrastruktura 
teletechniczna i informatyczna gwarantowały bezpieczeństwo danych. 

                                                      
1 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie (dalej: Urząd) stanowi jednostkę organizacyjną Krajowej 
Administracji Skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.); dalej: ustawa o KAS. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Badania kontrolne dotyczyły również działań wcześniejszych i późniejszych, jeżeli miały one związek 
z wdrażaniem i wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata wcześniejsze badaniami kontrolnymi objęto również te lata. 
4 Zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport 
danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres posiadający ustandaryzowany układ 
i formę /schemat XML/ umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Dalej: JPK 
5 Aplikacja służąca do udostępniania plików JPK_VAT dla pracowników organów administracji podatkowej 
i celno-skarbowej. Aplikacja tworzy raporty oparte na własnych i resortowych bazach danych w zakresie JPK. 
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W latach 2017-2018 (30.06) pracownicy Urzędu z wykorzystaniem JPK  
przeprowadzili łącznie 28 kontroli, co stanowiło 38,4% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie.  

Kontrole prowadzone z wykorzystaniem JPK mogły być dla podatników mniej 
uciążliwe z uwagi na znacznie krótszy okres ich prowadzenia. Średni czas 
przeprowadzenia kontroli z użyciem JPK wynosił 18 dni w 2017 r. oraz 33 dni 
w I połowie 2018 r., tj. odpowiednio o 24 i 117 dni krócej niż w kontrolach 
prowadzonych w tym okresie bez wykorzystania JPK.  

W latach 2017-2018 (do 30.06) łączna suma uszczupleń podatkowych wynikających 
z 28 kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK wyniosła 4 924 tys. zł 
(co stanowiło 24,8% uszczupleń stwierdzonych w wyniku wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie). W I połowie 2018 r. kwota uszczupleń 
(4 481 tys. zł) wynikających z kontroli z wykorzystaniem JPK wzrosła ponad 
dziesięciokrotnie w odniesieniu do wartości z 2017 r. (443 tys. zł). 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2018 (do 30.06) z użyciem JPK 
podatnicy skorygowali deklaracje o 3 465 tys. zł, co stanowiło 98% wartości korekt 
złożonych po wszystkich kontrolach przeprowadzonych przez Urząd w tym okresie. 

W okresie 2017-2018 (do 30.06) z wykorzystaniem JPK dokonano zajęcia 325 
wierzytelności na łączną kwotę 911,4 tys. zł. 

Urząd stosował w latach 2017-2018 (do 30.06) mierniki wykorzystania JPK. 
Realizacja wskaźnika6 na koniec IV kwartału 2017 r. wynosiła 95%, tj. o 15 pkt 
procentowych powyżej wartości planowanej. W I półroczu 2018 r. realizacja 
wskaźnika7 wynosiła od 92,3% (w lutym) do 96,6% (w czerwcu 2018 r.), tj. o 42,3 
i 46,6 pkt procentowych powyżej wartości planowanej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość wykorzystania Jednolitego Pliku 
Kontrolnego oraz działania organizacyjne z tym 
związane 

1.1. Na potrzeby wykorzystania JPK8, w okresie 1.07.2016 r. – 30.06.2018 r., 
pracownikom Urzędu udostępniano następujące narzędzia informatyczne: 

 WRO-JPK_Analizer (od lutego 2017 r.) – aplikacja służąca 
do zautomatyzowanego procesu wnioskowania o udostępnienie ewidencji 
zwanych rejestrami sprzedaży i zakupów JPK_VAT. Aplikacja ta nie wymagała 
od użytkownika logowania i była dostępna z użyciem przeglądarki internetowej; 
warunkiem otrzymania danych było posiadanie stosownego upoważnienia. 
W grudniu 2016 r. wystąpiono do Dyrektora Izby z wnioskiem o nadanie 
uprawnień do przetwarzania danych zawartych w plikach JPK dla 64 
pracowników Urzędu.  

 WRO-System (od marca 2017 r.) – narzędzie udostepniające informacje 
i analizy prowadzone przez komórkę analityczną Ministerstwa Finansów9 

                                                      
6 Liczonego jako stosunek liczby przeprowadzonych czynności sprawdzających z udziałem podatnika w zakresie 
rozbieżności w plikach JPK wobec podmiotów wskazanych w raportach x 100 do liczby wskazanych podmiotów 
z wyłączeniem tych, do których wysłano powiadomienie z poziomu centralnego. 
7 Liczonego jako stosunek liczby podatników, którzy przekazali JPK x 100 do liczby podatników zobowiązanych 
do przekazania JPK minus liczba podatników, którzy otrzymali decyzję o odroczeniu terminu złożenia JPK_VAT. 
8 JPK został wprowadzony art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, ze zm.) z mocą obowiązującą od 1.07.2016 r. (duzi 
przedsiębiorcy), 1.01.2017 r. (mali i średni przedsiębiorcy), 1.01.2018 r. (mikroprzedsiębiorcy).  
9 Dalej: Ministerstwa. 
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w oparciu o dane pochodzące z comiesięcznie przekazywanych przez 
przedsiębiorców JPK_VAT. Dostęp do aplikacji był możliwy przez przeglądarkę 
internetową, nie wymagał instalowania specjalnego oprogramowania 
i modyfikacji sprzętowych. Uprawnienia do aplikacji na 31 sierpnia 2018 r. miało 
68 pracowników Urzędu, w tym do poszczególnych ośmiu modułów: „Analizer” - 
61 osób, „Wierzytelności” – 38 osób (od czerwca 2017 r.), „Odroczenia” – 43 
osoby (od czerwca 2017 r.), „Skarbiec” – 62 osoby (od marca 2017 r.), 
„Transakcje” – 61 osób (od grudnia 2017 r.), „SKORP Rejestracja” – cztery 
osoby (od czerwca  2018 r.),  „Ocena Podatnika VAT” – 62 osoby (od sierpnia 
2017 r.) i „Raporty” – 37 osób (od kwietnia 2018 r.). Podział nadanych 
uprawnień wg komórek organizacyjnych (i pionów) przedstawiał się 
następująco: Pion Kontroli – 53 osoby (w tym: Dział Czynności Analitycznych 
i Sprawdzających – 34, Dział Kontroli Podatkowej – 12,  Wieloosobowe 
Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników – trzy, 
Wieloosobowe Stanowisko Wymiany Informacji Międzynarodowej  – cztery); 
Pion Poboru i Egzekucji – 13 osób (w tym: Referat Egzekucji Administracyjnej – 
cztery, Referat Spraw Wierzycielskich – siedem, Wieloosobowe Stanowisko 
Spraw Karnych Skarbowych – dwa); Pion Orzecznictwa – jedna osoba 
(z komórki Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz 
Podatków Majątkowych i Sektorowych) oraz I Zastępca Naczelnika Urzędu – 
jedna osoba. 

 JPK-Lunetka (od czerwca 2017 r.) – aplikacja dostępna za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, służąca do sprawdzania, czy podatnik złożył plik 
JPK_VAT lub jego korektę i w razie potrzeby umożliwiająca jego pobranie 
i przeglądanie (szybciej niż w aplikacji WRO-System). Uprawnienia do aplikacji 
posiadało osiem osób z Pionu Kontroli, z tego siedem z Działu Czynności 
Analitycznych i Sprawdzających i jedna z Wieloosobowego Stanowiska 
Wymiany Informacji Międzynarodowej. 

 ACL (od listopada 2017 r.) – program służący do analizy danych JPK, 
instalowany indywidualnie na stacjach roboczych. Wykorzystywało go sześciu 
pracowników Pionu Kontroli (jeden z Działu Czynności Analitycznych 
i Sprawdzających i pięciu z Działu Kontroli Podatkowej). Urząd 21.11.2017 r. 
otrzymał do wykorzystania w programie ACL projekty analityczne (skrypty) 
do obsługi czterech struktur logicznych ksiąg podatkowych i dowodów 
księgowych: JPK_FA (faktura VAT), JPK_WB (wyciąg bankowy), JPK_MAG 
(magazyn), JPK_KR (księgi rachunkowe).  
W okresie objętym kontrolą do analizy ww. wymienionych struktur oraz 
pozostałych dwóch, o których mowa w art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa10, tj. JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów 
i rozchodów) i JPK_EWP (ewidencja przychodów – ryczałt), nie została 
udostępniona dodatkowa dedykowana aplikacja11.  

 Arkusz kalkulacyjny MS Excel lub Libre Office.Calc – oprogramowanie 
zainstalowano na komputerach 68 użytkowników posiadających uprawnienia 
do WRO-Systemu12 (wykorzystywane m.in. do analizy plików JPK-VAT). 

                                                      
10 Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm. 
11 Aplikacja taka została udostępniona od 19.09.2018 r.  
12 Pion Kontroli – 53 (w tym: Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – 34, Dział Kontroli Podatkowej – 
12, Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników – 3, Wieloosobowe 
Stanowisko Wymiany Informacji Międzynarodowej – 4), Pion Poboru i Egzekucji – 13 (w tym: Referat Egzekucji 
Administracyjnej – 4, Referat Spraw Wierzycielskich – 7, Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych 
– 2), Pion Orzecznictwa – Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków 
Majątkowych i Sektorowych -1 oraz I Zastępca Naczelnika US – 1. 
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 GeneratorSum (od marca 2018 r. 13) – program służący do generowania sum 
kontrolnych dla pobieranych plików elektronicznych; nie wymagał instalacji 
i nadawania uprawnień. 

 GenJPK (od września 2018 r.14) - została udostępniona aplikacja GenJPK, która 
umożliwia wczytanie i analizę wszystkich struktur JPK 

  (dowód: akta kontroli str. 48-308, 311, 314-348, 356-365, 563-564) 

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu 
z 13.03.2017 r. z prośbą o wskazanie osób, które miałyby otrzymać dostęp 
do systemów/aplikacji bazodanowych, których celem będzie wsparcie działań 
jednostek organizacyjnych KAS w zakresie dostępu do informacji, Naczelnik Urzędu 
20.03.2017 r. wysłał listę 23 pracowników, głównie z komórek czynności 
analitycznych i sprawdzających.  Pozostałe osoby to pracownicy działu kontroli 
podatkowej, komórki ds. identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji 
podatników, wieloosobowego stanowiska wymiany informacji międzynarodowej, 
egzekucji administracyjnej oraz komórki spraw wierzycielskich. W miarę dodawania 
nowych modułów i zwiększania funkcjonalności aplikacji przez administratora, 
stosowne uprawnienia nadawano kolejnym pracownikom Urzędu, bądź 
modyfikowano już istniejące. 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił: Brak specjalistycznych wymagań odnośnie sprzętu 
i oprogramowania w stosunku do użytkowników WRO-Systemu, powodowało, że już 
na etapie formułowania wniosku o nadanie uprawnień, dany pracownik, 
co do zasady, posiadał stosowne narzędzia do jego wykorzystywania. 
Z powodu problemów sprzętowych w toku jednej z kontroli podatkowej 23.05.2018 r. 
Urząd wystąpił do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie15 o zakup siedmiu 
wydajniejszych laptopów i pakietu MS Excel dla pracowników działu kontroli 
podatkowej. Sprzęt i oprogramowanie otrzymano 29.06.2018 r. 
Dla pracowników działów czynności analitycznych i sprawdzających zajmujących się 
obsługą raportów JPK, zakupiony został pakiet Microsoft Office. Na 6.09.2018 r. 
posiadało go 64 pracowników z 68 posiadających uprawnienia do WRO-Systemu. 

  (dowód: akta kontroli str. 48-308,354-355) 

1.2. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu16, JPK mógł być 
wykorzystywany do wykonywania czynności sprawdzających, postępowań, kontroli 
podatkowych przez pracowników następujących jednostek organizacyjnych: Pion 
Kontroli (komórki: Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Dział Kontroli 
Podatkowej, Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności 
Rejestracji Podatników, Wieloosobowe Stanowisko Wymiany Informacji 
Międzynarodowej), Pion Poboru i Egzekucji (komórki: Referat Egzekucji 
Administracyjnej, Referat Spraw Wierzycielskich, Wieloosobowe Stanowisko Spraw 
Karnych Skarbowych), Pion Orzecznictwa (komórka: Referat Podatków 
Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych 
i Sektorowych)17. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-47, 402-443) 

Spośród 84 osób, które mogłyby wykorzystywać WRO-System, uprawnień 
nie nadano 1618 pracownikom (19%). Przyczynami nienadania uprawnień była 

                                                      
13 Od 1 marca 2018 r. 
14 Od 19.09.2018 r. 
15 Dalej: Izba. 
16 Wprowadzonym Zarządzeniem nr 37/2017 Dyrektora Izby z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie nadania 
Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiemu Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie. 
17 Pozostałe komórki, t.j.: Referat Sekretariatu, Referat Obsługi Bezpośredniej z Pionu Obsługi Podatnika 
i Referat Rachunkowości z Pionu Poboru i Egzekucji zajmowały się obsługą i organizacją pracy Urzędu. 
18 Pion Kontroli – pięć  (w tym: Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – trzy, Dział Kontroli Podatkowej 
– dwie), Pion Poboru i Egzekucji – cztery (w tym: Referat Egzekucji Administracyjnej – jedna, Referat Spraw 
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długotrwała nieobecność pracowników (pięć osób), brak potrzeby korzystania 
z aplikacji (trzy osoby), tymczasowe oddelegowanie do innej jednostki (jedna osoba) 
oraz prowadzenie postępowań dotyczących wcześniejszych okresów (siedem osób). 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił: W zakończonych do końca I półrocza 2018 r. 
postępowaniach przez Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów 
i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV) nie wykorzystywano JPK, 
bowiem prowadzone postępowania dotyczyły wstecznych okresów, za które 
prowadzono postępowania kontrolne (lata 2011 – 2014, 4/2015). (…) 

(dowód: akta kontroli str. 48-308, 313, 315, 349-351) 

W sprawie zobligowania pracowników Urzędu do wykorzystywania struktur JPK 
w ramach bieżących czynności służbowych, Naczelnik wyjaśnił: Odpowiednie zapisy 
(…) zawarte są w zakresach czynności pracowników Urzędu. Pracownicy 
są zobowiązani do stosowania Zasad postępowania dotyczących przygotowania, 
prowadzenia kontroli podatkowej i czynności wykonywanych po przeprowadzonej 
kontroli (pismo organizacyjne nr 15/2018), jak również Zasad kontroli 
z wykorzystaniem JPK przekazanych przez Ministerstwo Finansów Departament 
Kontroli i Analiz Ekonomicznych w październiku 2017 r. oraz wytycznych 
przekazywanych w zakresie wykorzystywania plików JPK przez Ministerstwo (…) 
oraz Dyrektora Izby (…). Mając na uwadze konieczność wykorzystywania i analizy 
plików JPK w ramach bieżących czynności służbowych oraz wykorzystywania w tym 
celu m.in. narzędzi i danych udostępnionych w ramach WRO-Systemu, od początku 
Ministerstwo (…) przekazywało w tym zakresie wytyczne do bezwzględnego 
stosowania informując jednocześnie o tym, że na bieżąco będzie dokonywało oceny 
wykorzystywania wyżej wymienionych narzędzi przez poszczególne jednostki 
Krajowej Administracji Skarbowej (w tym pismo z 28.07.2017 r. znak: 
DPP4.8622.13.2017, pismo z 15.03.2017 r. znak: MFDPP.15.03.2017). 
W podobnym lub tożsamym zakresie wytyczne i zalecenia przekazywane były przez 
Dyrektora Izby (…), w tym dotyczące przekazywania przez podatnika na żądane 
w ramach prowadzonych kontroli dodatkowych struktur JPK (pismo z  7.08.2017 r. 
znak: 3201.ICK1.4022. 15.2017.50). 

(dowód: akta kontroli str. 48-308, 384-396, 402-443, 471) 

W aplikacji WRO-System w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r. odnotowano  
ogółem 20 103 zdarzenia, z tego w modułach JPK: Analizer – 15 956 (78,9%), 
Wierzytelności – 593 (2,9%), Odroczenia – 257 (1,3%), Skarbiec – 1 061 (5,3%), 
Ocena Podatnika VAT – 1 877 (9,3%) i Transakcje – 443 (2,2%). 
W okresie objętym kontrolą WRO-System był wykorzystywany przez 62 ze 68 
pracowników (91,2%) posiadających uprawnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 352-353, 367-381) 

Przyczynami niewykorzystywania aplikacji WRO-System przez sześć ze 68 (tj. 
8,8%) pracowników Urzędu posiadających dostęp do ww. narzędzia, była 
długotrwała nieobecność dwóch pracowników oraz brak takiej potrzeby w przypadku 
pozostałych osób19.  

(dowód: akta kontroli str. 352-353, 526-562) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu przeprowadzili z wykorzystaniem 
JPK ogółem 28 kontroli oraz 771 czynności sprawdzających. 

(dowód: akta kontroli str. 782, 1062)  

                                                                                                                                       
Wierzycielskich – jedna, Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych – dwie), Pion Orzecznictwa – 
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków  Majątkowych i Sektorowych - 
siedem. 
19 Ze względu na zakres wykonywanych czynności służbowych (przy czym w przypadku jednej osoby wystąpiły 
obie przyczyny jednocześnie). 
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Aplikacja WRO-System nie dawała możliwości pozyskania informacji 
o wykorzystywaniu JPK do czynności kontrolnych prowadzonych u poszczególnych 
podatników. Jak wyjaśniła kierownik Działu Kontroli Podatkowej Urzędu aplikacja nie 
została wyposażona w dodatkowy interfejs obsługujący takie zdarzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 309)  

1.3. W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu kierowani byli na szkolenia 
organizowane przez Krajową Szkołę Skarbowości20, Ministerstwo oraz Dyrektora 
Izby21. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Jednolity Plik Kontrolny – zakres 
raportowania i struktura logiczna plików; obowiązki poszczególnych podmiotów; 
stosowanie oprogramowania ACL w ramach postępowań kontrolnych 
z wykorzystaniem JPK na podstawie danych pozyskanych od podatników; 
zastosowanie JPK w kontroli podatkowej; obsługa aplikacji JPK Analizer; kampania 
informacyjna JPK-VAT dla mikroprzedsiębiorców. 
Z inicjatywy Naczelnika Urzędu w okresie od 17.04.2018 r. do 9.05.2018 r. 
zorganizowano szkolenie na temat wykorzystania programu MS Excel do obsługi 
JPK w WRO-Systemie. 

(dowód: akta kontroli str., 233, 240-259, 474-492) 

Spośród 68 pracowników uprawnionych do wykorzystywania aplikacji WRO-System 
w szkoleniach w zakresie JPK, ACL oraz MS Excel, udział wzięło 51 (tj. 80%). 
W szkoleniach tych nie uczestniczyło 17 pracowników: jeden pracownik nieobecny 
z  powodu długotrwałej usprawiedliwionej niezdolności do pracy, jeden pracownik 
zatrudniony po I kwartale 2018 r., dwóch pracowników przeniesionych do innych 
jednostek organizacyjnych KAS oraz 1322 ze względu na zakres wykonywanych 
czynności służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 49, 68-72, 232-264, 397-403) 

Barbara Kaleta Zastępca Naczelnika Urzędu23 wyjaśniła: (…) pracownicy komórek 
spraw wierzycielskich (SEW), egzekucji administracyjnej (SEE) oraz komórki 
ds. identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników (SKI), nie zajmują 
się obsługą JPK_VAT, są natomiast użytkownikami WRO-Systemu i wykorzystują 
informacje w nim zawarte. (…) aplikacja WRO-System jest programem bardzo 
intuicyjnym w obsłudze. Przyjazny i przejrzysty interfejs sprawia, że korzystanie 
z programu nie powinno stwarzać problemów nawet początkującym użytkownikom. 
Ponadto bezpośrednio w programie dostępny jest bardzo czytelny „Podręcznik 
użytkownika”, zawierający m.in. szczegółowy opis modułów, ich funkcjonalności 
oraz innych informacji, niezbędnych do realizacji zadań tej aplikacji. Niektóre 
z modułów służą jedynie do przeglądania baz danych Departamentu Analiz (DPA), 
a korzystanie z ich funkcjonalności zostało szczegółowo opisane w ww. instrukcji. 
Zatem pracownicy SEE, SEW oraz SKI w ramach samokształcenia korzystali 
z podręcznika użytkownika WRO-System zdobywając umiejętności wykorzystania 
poszczególnych modułów do ustalenia danych celem wykorzystania 
w prowadzonych czynnościach. (…) czynności służbowe pracowników komórki SKI 
związane z modułem SKORP-Rejestracja, wykonywane są w oparciu o wytyczne 
wskazane w dokumencie pn. „Procedura postępowania w sprawie analizy ryzyka 
rejestracji podmiotu” z maja 2018 r. (przekazane za pismem Szefa KAS z 4.06.2018 

                                                      
20 Obejmujące zagadnienia związane z JPK, na podstawie planu szkoleń centralnych kadr Krajowej Administracji 
Skarbowej. 
21 Szkolenia i spotkania dedykowane wykorzystaniu JPK (pismo Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa 
Finansów znak DPP12.0723.1.2017.6 z 24.05.2017 r.; pisma Dyrektora Izby: znak 3201-ICK.4022.15.2017.8 
z 31.03.2017 r., znak 3201-ICK.4022.15.2017.31 z 13.06.2017 r., znak 3201-ICK.4022.8.2018.29 
z 16.03.2018 r.) 
22 W tym: czterech z Referatu Egzekucji Administracyjnej, sześciu z Referatu Spraw Wierzycielskich oraz trzech 
z Wieloosobowego Stanowiska Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników. 
23 Z upoważnienia Naczelnika. Dalej: Zastępca Naczelnika Urzędu. 



 

8 

znak: DPPI.8062.121.2018 oraz Dyrektora Izby w Szczecinie z 5.06.2018 znak: 
3201-IOR.070.52.2018.2.). Ponadto w przypadku pytań i wątpliwości odnośnie 
SKORP, pracownicy tej komórki mogą korzystać ze wsparcia koordynatora 
Wieloosobowego Stanowiska Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej Izby (…) 
pracownicy komórek spraw wierzycielskich (SEW), egzekucji administracyjnej (SEE) 
oraz komórki ds. identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników (SKI) 
na dzień sporządzania niniejszego pisma24, ukończyli szkolenie e-learningowe 
Jednolity Plik Kontrolny – informacje podstawowe na platformie ATENA2.  

(dowód: akta kontroli str. 444-468) 

1.4. Problemy związane z funkcjonowaniem elektronicznych narzędzi 
umożliwiających wykorzystanie JPK zgłaszano Izbie przy wykorzystaniu: portalu 
Regionalna Pomoc Informatyczna25 (42 incydenty), aplikacji Helpdesk26 (dwa 
incydenty) oraz podczas organizowanych przez Dyrektora Izby spotkań 
koordynatorów JPK27. Sygnalizowane problemy dotyczyły głównie: 

 sprzętu umożliwiającego konwersję danych zawartych w strukturach JPK 
pobieranych od kontrolowanych podmiotów, 

 oprogramowania umożlwiającego analizę sporządzanych przez Ministerstwo 
raportów o niezgodnościach wykazanych w JPK_VAT, 

 funkcjonowania WRO-Systemu (m.in.: logowanie, operacje na plikach, 
wprowadzanie danych do modułów); 

 zagadnień merytorycznych. 
(dowód: akta kontroli str. 629-639) 

Zgłoszenia Izba realizowała na bieżąco. Ponadto Dyrektor Izby, w celu służbowego 
wykorzystania, sukcesywnie przekazywał do Urzędu materiały informacyjne28 
dotyczące lokalnie poruszanych problemów w zakresie JPK. Umożliwiono również 
elektroniczny dostęp29 do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kierowane 
przez wszystkich pracowników KAS. 

 (dowód: akta kontroli str. 629-693, 695-766) 

W dniu 4.04.2018 r. w Urzędzie przeprowadzono wewnętrzną kontrolę 
funkcjonalną30 za okres od stycznia do marca 2018 r. obejmującą czynności 
dotyczące rozbieżności między VAT UE i JPK. W jej wyniku nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 631, 639-640, 694) 

1.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie obowiązywały 
procedury określone przez Dyrektora Izby31.  

Naczelnik Urzędu wyjaśnił: Ograniczenia dostępu do danych wynikają ponadto 
z: ochrony obiektu i jego monitoringu; możliwości dostępu do poszczególnych 

                                                      
24 19.09.2018 r. 
25 Aplikacja umożliwiała zgłaszanie drogę elektroniczną problemów związanych z działaniem systemów 
informatycznych w jednostkach organizacyjnych KAS; dalej: RPI. 
26 Funkcjonalność WRO-Systemu – zakładka „Helpdesk” – moje zgłoszenia. 
27 Na wniosek Izby, Urząd przekazał pytania drogą elektroniczną w dniach: 17.05.2017 r.,17.07.2017 r.  
oraz 10.11.2017 r.   
28 W tym zakresie otrzymano m.in.: 43 materiały informacyjne i interpretacje, w tym interpretacje Departamentu 
Poboru Podatków Ministerstwa. 
29 Poprzez stronę internetową Ministerstwa: www.jpk.mf.gov.pl. 
30 Kontrolę przeprowadził Starszy Ekspert Skarbowy Wieloosobowego Stanowiska Wymiany Informacji 
Międzynarodowej Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego 
31 W zarządzeniach: 1) nr 243/2017 z 6.12.2017 r. w sprawie zasad postępowania z informacjami objętymi 
tajemnicą skarbową; 2) nr 257/2017 z 20.12.2017 r., w sprawie określenia i wdrożenia zasad bezpieczeństwa 
informacji oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Izbie, zmienione zarządzeniem nr 27/2018 
Dyrektora Izby z 8.03.2018 r. w sprawie określenia i wdrożenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w Izbie, w zakresie zarządzania uprawnieniami do systemów 
informatycznych. 

http://www.jpk.mf.gov.pl/
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pomieszczeń jedynie przez pracownika w nim pracującego, poprzez specjalnie 
dedykowany do tego indywidualny czytnik, przy czym karta, umożliwiająca otwarcie 
wszystkich pomieszczeń budynku, znajduje się jedynie w posiadaniu Naczelnika 
Urzędu, a pokój może być otwarty jedynie po uzyskaniu od Naczelnika stosownej 
zgody. Bezpieczeństwo w zakresie pobierania danych, wymuszone również zostało 
niejako przez samego administratora WRO-Systemu, bowiem wprowadzono nową 
funkcjonalność jaką jest autoryzacja dostępu. Pracownicy urzędów skarbowych 
mają dostęp do danych podatników we właściwości miejscowej swojego urzędu, 
a pobranie danych spoza właściwości miejscowej urzędu, odbywa się na wniosek 
pracownika, po zatwierdzeniu wniosku przez tzw. akceptanta, którym w tut. Urzędzie 
jest Naczelnik. Akceptacji wniosku (…) dokonać może również kierownik SKA-2, 
jako wyznaczona przez Naczelnika osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
Zatwierdzony wniosek umożliwia pobieranie wszystkich danych podatnika przez 
określony czas, ustalony w trakcie zatwierdzania wniosku. Wskazany cel 
udostępnienia danych powinien być konkretny i zawierać rodzaj wykonywanych 
czynności wraz z podaniem powiązanego numeru sprawy (lub numeru kontroli, 
numeru deklaracji ze zwrotem itp.) Tak samo, jak przy pobieraniu JPK_VAT, 
wszystkie dane mogą być odczytywane (pobierane) wyłącznie do realizacji celów 
i zadań ustawowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 48-308) 

W wyniku oględzin32 10 wybranych stanowisk komputerowych, na których 
znajdowały się aplikacje służące m.in. do przetwarzania danych JPK ustalono, że: 

 system operacyjny wymuszał zmianę hasła co najmniej raz na 30 dni, 

 długość hasła była nie mniejsza niż osiem znaków, 

 wygaszacz ekranu był uruchamiany automatycznie oraz zabezpieczony hasłem, 

 monitor stacji roboczej był ustawiony w sposób uniemożliwiający wgląd do 
danych wyświetlanych na ekranie osobom do tego nieuprawnionym, 

 program antywirusowy był zainstalowany, działał, baza wirusów była aktualna, 

 użytkownik miał zablokowaną możliwość zmiany ustawień systemu BIOS, 

 na stanowisku pracy zainstalowany był system operacyjny, którego wersja była 
wspierana przez jego producenta/dostawcę (co najmniej Windows 7), 

 pomieszczenie, w którym znajdowała się stacja robocza było zamknięte na klucz 
podczas nieobecności pracownika, a komputer był zablokowany. 

Oględzinom zostały także poddane: pomieszczenia z ogólnodostępnymi drukarkami, 
pomieszczenie, w którym przechowywano zapasowe klucze oraz wejście do 
budynku. W wyniku oględzin ustalono, że:  

 przestrzegano zasady „czystej drukarki” – w pomieszczeniu ze wspólnymi 
drukarkami nie było żadnych wydruków; 

 zapasowe klucze znajdowały się w osobnym zamkniętym pomieszczeniu, 
w zaplombowanych metalowych szafkach, do którego wstęp był chroniony 
czytnikiem kart, 

 na zewnętrznej ścianie budynku znajdowała się kamera monitorująca główne 
wejście. 

(dowód: akta kontroli str. 565-600) 

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

W Urzędzie zapewniono warunki do wykorzystania JPK, sukcesywnie udostępniając 
pracownikom odpowiednie narzędzia informatyczne, w tym aplikację WRO-System. 

                                                      
32 Przeprowadzonych od 31.08 do 13.09.2018 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23.12.1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Do 30.06.2018 r. przeszkolono 80% pracowników, którzy wykorzystywali JPK do 
bieżących zadań Urzędu. Pozostałe 20% użytkowników WRO-Systemu w ramach 
samokształcenia korzystało z „Podręcznika użytkownika” oraz ukończyło szkolenie 
e-learningowe. Pracownicy Urzędu mogli również korzystać z udostępnianych przez 
Ministerstwo materiałów informacyjnych oraz elektronicznego dostępu do 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wykorzystywaniem JPK. 
Zgłoszone przez pracowników problemy związane z funkcjonowaniem 
elektronicznych narzędzi umożliwiających wykorzystanie JPK zostały usunięte. 
Rozwiązania organizacyjne oraz infrastruktura teletechniczna i informatyczna 
gwarantowały bezpieczeństwo danych. 

2. Wpływ wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego na 
poprawę efektywności postępowań i kontroli Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz zmniejszenie ich 
uciążliwości dla przedsiębiorców 

2.1. W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 21533 
kontroli w zakresie podatku VAT34. Liczba kontroli w 2017 r. zmalała o 14,5% 
w porównaniu do danych za 2015 r. oraz o 33,8% do danych za 2016 r. W I połowie 
2018 r. przeprowadzono o 39,4% kontroli mniej niż w  I połowie 2015 r. 

W latach 2017-2018 (30.06) z wykorzystaniem JPK35 przeprowadzono łącznie 
28 kontroli36, co stanowiło 38,4% wszystkich kontroli przeprowadzonych przez Urząd 
w tym okresie. W 2017 r. kontrole z wykorzystaniem JPK stanowiły 34% ogółu kontroli 
przeprowadzonych w tym roku. W 2018 r. (do 30.06) wykorzystano JPK w połowie 
przeprowadzonych kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 782-814, 835-837) 

Zastępca Naczelnika37 wyjaśniła: Do przyczyn zmniejszenia ogólnej liczny kontroli 
w latach 2017-2018 (do 30.06) w odniesieniu do danych za 2015 r. należy zaliczyć 
w szczególności zmiany reorganizacyjne jakie zostały dokonane w związku 
z wejściem w życie KAS począwszy od 01.03.2017 r. oraz działania Ministerstwa 
Finansów (mające swoje odzwierciedlenie w stosownych wytycznych), zmierzające 
do maksymalizowania działań w zakresie wzrostu czynności sprawdzających, 
w szczególności z wykorzystaniem w procesie analizy plików JPK, jako procedury, 
w ramach której należy dążyć do uzyskania prawidłowości rozliczeń podatników 
ze Skarbem Państwa, a w konsekwencji zmniejszenie ilości kontroli, która 
co do zasady ma być na poziomie urzędów procedurą uruchamianą w sytuacjach, 
kiedy nie można uzyskać  efektu finalnego, w postaci skorygowania przez podatnika 
stwierdzonych nieprawidłowości w ramach czynności sprawdzających. Odnosząc 
się szczegółowo do pierwszego z ww. czynników, które przyczyniły się 
do zmniejszenia ogólnej liczby kontroli w latach 2017-2018 (do 30.06) w odniesieniu 
do danych za 2015 r. tj. zmian reorganizacyjnych jakie zostały dokonane w związku 
z wejściem w życie KAS począwszy od 01.03.2017 r. wskazuje się, że powyższe 
wiązało się przede wszystkim z przekazaniem 6 osób przez Naczelnika 
Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z Działu Kontroli 
Podatkowej do Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie celem wzmocnienia 
osobowego kontroli celno-skarbowej. Poza ww. zmniejszeniem stanu osób 

                                                      
33 Dane dotyczą kontroli podatkowych rozpoczętych po 1.01.2015 r. 
34 W tym: 33 w I połowie 2015 r.; 62 w 2015 r.; 80 w 2016 r.; 53 w 2017 r. oraz 20 w I połowie 2018 r. 
35 Kontrole przeprowadzone w wyniku czynności analitycznych wykonanych z wykorzystaniem repozytorium JPK 
lub danych gromadzonych w ramach struktur JPK_VAT. 
36 W tym: 18 w 2017 r. oraz 10 w I połowie 2018 r. 
37 Z upoważnienia Naczelnika.  

Opis stanu 
faktycznego 
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zatrudnionych w komórce Kontroli Podatkowej Urzędu (…) z początkiem 2017 r. 
nastąpiło nieplanowane odejście kolejnych 5 osób (przesunięcie 1 osoby do IAS – 
z uwagi na powołanie jej na stanowisko Kierownika Referatu Zarządzania Ryzykiem 
w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie; przesunięcie 1 osoby do US 
Świnoujście – z uwagi na powołanie jej na Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Świnoujściu, przesunięcie 1 osoby do komórki SKA-4 – z uwagi na powołanie 
jej na kierownika referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających w miejsce 
osoby przekazanej do UCS - powołanej na stanowisko kierownika działu Analiz 
w Urzędzie Celno-Skarbowym; przesunięcie 1 osoby do komórki SPV – obecnie 
osoba ta została powołana na stanowisko kierownika referatu Spraw 
Wierzycielskich, odejście 1 osoby z dniem 31.12.2017 r. na emeryturę), natomiast 
2 osoby przebywają na długotrwałych zwolnieniach. Reasumując, z uwagi 
na zmniejszenie roli kontroli podatkowej realizowanej na poziomie urzędów 
skarbowych, z uwagi na przerzucenie ciężaru kontroli podmiotów w szczególności 
w obszarze cen transferowych, przestępstw karuzelowych i wyłudzeń na Urzędy 
Celno–Skarbowe, nastąpiło zmniejszenie liczby etatów w tej komórce w latach 
2017-2018 względem okresów wcześniejszych o ponad połowę, co przełożyło się 
na liczbę realizowanych kontroli podatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 767-771) 

W 2017 r. przeprowadzono o 38,6% oraz 49,1% kontroli mniej niż odpowiednio 
w roku: 2015 i 2016. W I połowie 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 
2015 r. odsetek ten wyniósł 43%. Odsetek kontroli pozytywnych38 
przeprowadzonych w latach 2017-2018 (do 30.06) w porównaniu do lat ubiegłych 
malał39. 

W latach 2015-2018 (do 30.06) suma stwierdzonych uszczupleń podatkowych 
wynikających z przeprowadzonych kontroli wyniosła 60 360 tys. zł40. W 2017 r. 
kwota uszczupleń zmniejszyła się o 62,7% w porównaniu z okresem poprzednim, 
natomiast w odniesieniu do 2015 r. wzrosła o 30,6%. Uszczuplenia podatkowe 
odnotowane w I połowie 2018 r. wzrosły o 86,6% w porównaniu do analogicznego 
okresu 2015 r. 
W latach 2017-2018 (do 30.06) łączna suma uszczupleń podatkowych wynikających 
z 28 kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK wyniosła 4 924 tys. zł 
(co   stanowiło 24,8% uszczupleń stwierdzonych w wyniku wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie). W I połowie 2018 r. suma stwierdzonych 
uszczupleń podatkowych (4 481 tys. zł) wynikających z 10 przeprowadzonych 
kontroli z wykorzystaniem JPK wzrosła ponad dziesięciokrotnie w odniesieniu do 
wartości z 2017 r. (443 tys. zł), w którym przeprowadzono 18 kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 782-834) 

Zastępca Naczelnika wyjaśniła41: Podejmując próbę wyjaśnienia przyczyn 
zmniejszenia sumy uszczupleń podatkowych wynikających z przeprowadzonych 
kontroli w zakresie podatku VAT odnotowanych w 2017 r. w odniesieniu do danych 
z 2016 r. w pierwszej kolejności dostrzec należy tendencje spadkową, która miała 
miejsce właśnie od 2016 r. w zakresie ogólnej liczby kontroli przeprowadzonych 
w obszarze podatku VAT (…), co miało konsekwentnie przełożenie na udział kontroli 
pozytywnych (…) i podobną tendencję spadkową w tym obszarze, (…) bowiem: 

                                                      
38 Kontrole, w których ujawniono nieprawidłowości związane z pomniejszeniem należności budżetowych. 
39 Przeprowadzono kontrole: 23 w I połowie 2015 r., 44 w 2015 r., 53 w 2016 r., 27 w 2017 r. oraz 13 w I połowie 
2018 r. 
40 W tym: 4 332 tys. zł w I połowie 2015 r., 8 994 tys. zł w 2015 r., 31 537 tys. zł w 2016 r., 11 748 tys. zł 
w 2017 r. oraz 8 082 tys. zł w I połowie 2018 r. Razem w latach 2017-2018 (do 30.06) uszczuplenia wyniosły 
19 830 tys. zł. 
41 Z upoważnienia Naczelnika. 
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 w 2016 r. na 80 kontroli przeprowadzonych w zakresie podatku VAT, 53 
kontrole zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Przy czym wynik 
finansowy uzyskany na jedną kontrolę pozytywną wyniósł średnio 595 tys. zł.  

 z kolei w 2017 r. na 53 kontrole przeprowadzone w zakresie podatku VAT, 
27  kontroli zostało zakończonych z wynikiem pozytywnym, Przy czym wynik 
finansowy uzyskany na jedną kontrolę pozytywną wyniósł średnio 435 tys. zł.  

Na tak zarysowaną tendencję spadkową ustalonych uszczupleń podatkowych 
w efekcie zrealizowanych kontroli przeprowadzonych w obszarze podatku VAT 
mającą miejsce w 2017 r. miały wpływ: 

 zakończenie w 2016 r. kontroli nr systemowy 4203 z sumą uszczupleń 
27 573 940 zł, która to wartość zasadniczo wpłynęła za skok wartości ustaleń 
dokonanych w 2017 r., co „zaburzyło” stałą tendencję wzrostową ustaleń 
w latach 2015-2018; 

 zrealizowanie w ramach wykazanej sumy 53 kontroli w obszarze podatku VAT 
19 kontroli doraźnych (35,8%) - które wynikały z konieczności realizacji 
wniosków o kontrolę SCAC i dotyczyły kontroli transakcji między podmiotami, 
które z założenia nie mogą wiązać się z dokonaniem ustaleń (kontrola transakcji 
a nie obszaru); 

 zrealizowanie w ramach wykazanej sumy 53 kontroli w obszarze podatku VAT 
22 kontroli przed zwrotem podatku VAT, z których tylko dwie zakończyły 
się wynikiem pozytywnym ze stwierdzonym uszczupleniem. 

Na uzyskany wynik sumy uszczupleń (…) w 2017 r. zasadniczy wpływ miała 
kontrola zakończona w 2017 r. (…) z sumą ustalonych w jej efekcie uszczupleń 
w wysokości 10 910 437 zł. Na uzyskany wynik sumy uszczupleń (…) w I poł.  
2018 r. zasadniczy wpływ miały dwie kontrole (…) z sumą ustalonych w ich efekcie 
uszczupleń w wysokości 4 317 634 zł (…), jak również kontrola z dokonaną suma 
ustaleń 3 325 355,00 zł, co daje łączny wynik w zakresie tych trzech kontroli na 
poziomie 7 642 989 zł. Co istotne, dwie z ww. kontroli zostały przeprowadzone 
z wykorzystaniem plików JPK, zaś łączna suma dokonanych w ich efekcie ustaleń 
wyniosła 4 476 630 zł. Analizując dane dotyczące kontroli przeprowadzonych 
z wykorzystaniem plików JPK zauważyć należy, iż wzrosła w 2018 r. względem roku 
2017 skuteczność kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem plików JPK 
(w I półroczu 2018 r. przeprowadzono 10 kontroli, z czego 9 zakończyło się 
wynikiem pozytywnym, w 2017 r. wskaźnik pozytywności wyniósł 55,5%), 
jak również ich efektywność (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 775, 777-779) 

W wyniku korekt deklaracji złożonych przez podatników po przeprowadzonych 
kontrolach uzyskano kwoty dodatkowych przypisów łącznie w wysokości 
4 136  tys.  zł42. W 2017 r. wartość korekt zmalała o 92,7% w porównaniu z danymi 
za 2015 r. oraz o 84,2 % w odniesieniu do 2016 r. W I połowie 2018 r. wartość 
odnotowanych korekt deklaracji była 85 razy wyższa43 niż w analogicznym okresie 
2015 r. W latach 2017-2018 (do 30.06) w wyniku kontroli przeprowadzonych 
z  wykorzystaniem JPK podatnicy skorygowali deklaracje o 3 465 tys. zł44, co 
stanowiło 98% wartości korekt złożonych w wyniku wszystkich kontroli w tym 
okresie.  

(dowód: akta kontroli str. 782) 

W okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r. w Urzędzie nie obowiązywały mierniki 
w zakresie skuteczności typowania podmiotów do kontroli. 

                                                      
42 W tym: 41 tys. zł w I połowie 2015 r., 411 tys. zł w 2015 r., 190 tys. zł w 2016 r. 30 tys. zł w 2017 r., 
3 504  tys.  zł w I połowie 2018 r. 
43 8 500%. 
44 W tym: o 14 tys. zł w 2017 r. oraz o 3 451 tys. zł w I połowie 2018 r. 
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Od 31.10.2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 221/2017 Dyrektora Izby w sprawie 
monitorowania i oceny stopnia realizacji Planu działalności Izby Administracji 
Skarbowej w Szczecinie na rok 2017, Urząd w zakresie JPK zobowiązany został 
do realizacji wskaźnika: „Podjęte czynności sprawdzające JPK w IAS45”. Na koniec 
IV kwartału 2017 r. planowana wartość wskaźnika wynosiła ≥ 80%. Realizacja 
wskaźnika przez Urząd wyniosła 95%46.  

 (dowód: akta kontroli str. 859-863,892, 978-980) 

Od 17.01.2018 r. Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Izby w sprawie monitorowania 
i oceny stopnia realizacji Planu działalności Izby Administracji Skarbowej 
w Szczecinie na rok 2018, w obszarze JPK zobowiązano Urząd do wdrożenia 
wskaźnika pn. „Składanie plików JPK_VAT”47. W I półroczu 2018 r. Dyrektor Izby 
ustalił wartość docelową miernika na poziomie ≥ 50. Od lutego do czerwca 2018 r. 
wykonanie miernika przez Urząd wyniosło odpowiednio: 92,3%, 94,1%, 94,7%, 
96,2% oraz 96,6%.  

(dowód: akta kontroli str. 909-911, 916, 918-919, 945-946) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
podatku VAT wytypowano łącznie 165 podmiotów48. W 2017 r. liczba wskazanych 
podmiotów zmalała o 15,6% w porównaniu do danych za 2015 r. oraz o 44,9% 
w odniesieniu do danych za 2016 r. W I połowie 2018 r. do kontroli wytypowano 
o 48% mniej podmiotów niż w analogicznym okresie 2015 r. 

W latach 2017-2018 (do 30.06) do przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku VAT 
z wykorzystaniem JPK49 wyznaczono łącznie 25 podmiotów, co stanowiło 49% ogółu 
podatników wskazanych do kontroli w tym przedziale czasowym. W następstwie 
typowania przy wykorzystaniu JPK kontrolą objęto 24 podmioty50.  

(dowód: akta kontroli str. 983-990) 

W latach 2017-2018 (do 30.06) przeprowadzono łącznie 51 czynności 
analitycznych51 z wykorzystaniem informacji z WRO-Systemu, po których uznano za 
zasadne odstąpienie od typowania podmiotów do kontroli. Stanowiło to 29,8% 
wszystkich czynności analitycznych przeprowadzonych we wskazanym okresie52. 

(dowód: akta kontroli str. 991) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. przeprowadzone kontrole w zakresie 
podatku VAT, wszczęto w: 

 132 przypadkach (tj. 61,4%) po analizach własnych53 lub na podstawie 
wniosków komórek Urzędu54 oraz w oparciu o inne wskazania wewnętrzne55, 

                                                      
45 Wskaźnik liczony jako stosunek liczby przeprowadzonych czynności sprawdzających z udziałem podatnika 
w zakresie rozbieżności w plikach JPK wobec podmiotów wskazanych w raportach x 100 do liczby wskazanych 
podmiotów z wyłączeniem tych, do których wysłano powiadomienie z poziomu centralnego. 
46 Osiągnięte wartości wskaźnika ustalała Izba w oparciu o zweryfikowane przez Urząd raporty Ministerstwa 
Finansów o czynnościach sprawdzających z udziałem podatnika w zakresie rozbieżności w plikach JPK. 
47 Wskaźnik liczony jako stosunek liczby podatników, którzy przekazali JPK x 100 do liczby podatników 
zobowiązanych do przekazania JPK minus liczba podatników, którzy otrzymali decyzję o odroczeniu terminu 
złożenia JPK_VAT. 
48 W tym: 25 w I poł. 2015 r., 45 w 2015 r., 69 w 2016 r., 38 w 2017 r. oraz 13 w I poł. 2018 r. 
49 Podmioty wytypowane do kontroli po przeprowadzeniu czynności analitycznych prowadzonych 
z wykorzystaniem JPK oraz na podstawie danych gromadzonych w ramach struktur JPK_VAT. 
50 W tym: 17 w 2017 r. oraz 7 w I poł. 2018 r. 
51 W tym: 21 w 2017 r. oraz 30 w I poł. 2018 r. 
52 Ogółem przeprowadzono 171 czynności analitycznych. 
53 Kontrole wszczęto po typowaniu do planów kontroli i ocenie informacji źródłowych; w oparciu 
o nie przeprowadzono sześć kontroli w I półroczu 2015 r., 11 w 2015 r., 25 w 2016 r., cztery w 2017 r. oraz dwie 
w I półroczu 2018 r. 
54 W tym Działów Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wieloosobowego Stanowiska Wymiany 
Międzynarodowej; w oparciu o nie przeprowadzono 12 kontroli w I półroczu 2015 r., 22 w 2015 r., 28 w 2016 r., 
25 w 2017 r., siedem w I półroczu 2018 r. 
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 47 przypadkach (tj. 21,9%) na podstawie wniosków o kontrolę transakcji 
zagranicznych administracji podatkowych56, 

 36 przypadkach (tj. 16,2%) po otrzymaniu wniosków o kontrolę od innych 
urzędów skarbowych57 lub z tytułu innych wskazań zewnętrznych58. 

(dowód: akta kontroli str. 992-994) 

W latach 2017-2018 (do 30.06) Urząd otrzymał z Ministerstwa 68 raportów 
o niezgodnościach. Weryfikacją objęto 6 325 pozycji. Wskazane nieprawidłowości 
potwierdzono w 3 344 przypadkach (52,9%). W 1 485 pozycjach (23,5%) 
nie stwierdzono niezgodności. W przypadku 904 rozbieżności (14,3%) nie podjęto 
czynności sprawdzających59. W toku wyjaśniania pozostawały 592 pozycje (9,6%)60. 
W wyniku podjętych czynności sprawdzających uzyskano pożytki finansowe 
w wysokości 424,1 tys. zł61.  

(dowód: akta kontroli str. 995, 997-998, 1000-1001) 

W latach 2017-2018 (do 30.06) wyjaśnieniu poddano również 2 929 pozycji 
w wyniku przekazanych przez Ministerstwo informacji o: 

 podmiotach, które co najmniej dwukrotnie złożyły pliki JPK_VAT lub nie składały 
ich przez okres trzech następujących po sobie miesięcy, 

 zakupach wg plików JPK_VAT o wartości powyżej 100 tys. zł dokonywanych 
przez podatników, którzy w deklaracjach VAT-7 wykazali obrót nie mniejszy niż 
pięć milionów zł. 

Na ich podstawie potwierdzono błędne złożenie dodatkowych plików JPK_VAT – 
w pięciu przypadkach; podjęto działania w stosunków do podatników, którzy nie 
składali plików JPK – w 44 przypadkach62 oraz zweryfikowano terminy płatności 
i sposób uregulowania należności podatników deklarujących obrót nie mniejszy 
niż pięć milionów – w 2 880 przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 996-997, 1002-1012) 

W wyniku opracowanych w 2018 r. przez Ministerstwo dwóch informacji sygnalnych 
o podwyższonym ryzyku popełnienia naruszeń prawa podatkowego63, wszczęto 
jedną kontrolę podatkową64 oraz przeprowadzono czynności sprawdzające65, 
w których nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1013-1034) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) przeprowadzono łącznie 142 postępowania 
podatkowe zakończone wydaniem decyzji wymiarowych. Kwota wynikająca 

                                                                                                                                       
55 M.in.: dyspozycje kierownictwa Urzędu lub wskazania podmiotów po ustaleniach dokonanych w toku innych 
kontroli; w tym na ich podstawie przeprowadzono trzy kontrole w I półroczu 2015 r., pięć w 2015 r., 
dwie w 2016 r. oraz jedną w 2017 r.; 
56 W oparciu o nie przeprowadzono pięć kontroli w I półroczu 2015 r., 13 w latach 2015 - 2016 r., 14 w 2017 r. 
oraz siedem w I półroczu 2018 r. 
57 Na podstawie wniosków o kontrole krzyżowe - w oparciu o nie przeprowadzono pięć kontroli w I półroczu 
2015 r., po siedem w latach 2015 - 2017 r. oraz cztery w I półroczu 2018 r. 
58 Podmioty wskazane przez m.in.: Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie, Izbę Administracji Skarbowej 
we Wrocławiu, Izbę Administracje Skarbowej w Zielonej Górze, Ministerstwo Finansów; w oparciu 
o nie przeprowadzono dwie kontrole w I półroczu 2015 r., cztery w 2015 r., pięć w 2016 r. oraz dwie w 2017 r. 
59 Urząd był w posiadaniu informacji wyjaśniających daną niezgodność lub podatnik sam dokonał stosownych 
korekt. 
60 Stan na dzień przekazania Izbie uzupełnionych raportów. 
61 Wynik finansowy ustalony w oparciu o czynności sprawdzające ewidencjonowane od 23.05.2017 r.  
nie uwzględnia m.in. raportów: wykreśleni-nabywcy, cechy sygnalne>100 tys. zł, JPK_VAT 201702_wykreśleni, 
JPK_dostawca, raport 2_201803_podmiot główny. 
62 Podjęto działania zmierzające m.in. do: wykreślenia podatnika z rejestru VAT, zawiadomienia o ujawnieniu 
czynu zabronionego lub wezwano podatnika do złożenia plików JPK. 
63 W tym: Informacja sygnalna Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów z 18.04.2018 r. znak: 
DPPT1.8622.42.2018 oraz Analiza Departamentu Analiz Ministerstwa Finansów z 28.05.2018 r. znak: 
DPPT1.8622.53.2018. 
64 Kontrola wszczęta 22.08.2018 r. i do zakończenia kontroli NIK, tj. do 28.09.2018 r., pozostawała w toku. 
65 Czynności sprawdzające podjęto 18.05.2018 r. i zakończono 6.06.2018 r. 
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z wydanych decyzji wyniosła ogółem 6 019 tys. zł. Po przeprowadzeniu postępowań 
wyegzekwowano łącznie 1 518 tys. zł oraz wstrzymano wypłaty nienależnego 
zwrotu VAT ogółem w wysokości 3 588 tys. zł. W omawianym okresie nie 
zakończono żadnych postępowań z wykorzystaniem JPK66. 

(dowód: akta kontroli str. 1035, 1037-1059, 1036, 1060) 

Zygmunt Grabowski Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku od 
Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV) wyjaśnił: (…) 
wartości zerowe w zakresie wykorzystania JPK VAT w ramach postępowań 
podatkowych wynikały z kontroli wczesnych okresów, za które prowadzono 
postępowania kontrolne (lata 2011-2015). (…) W pierwszym półroczu 2018 r. do 
Referatu SPV przekazano pierwsze kontrole podatkowe (3 sprawy) 
z wykorzystaniem JPK. W jednej z nich wszczęto postępowanie podatkowe pod 
koniec czerwca 2018 r. które jest w początkowej fazie. 

(dowód: akta kontroli str. 1036) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 9 107 czynności 
sprawdzających w zakresie podatku VAT67. Liczba czynności sprawdzających z roku 
na rok sukcesywnie rosła, w tym w 2017 r. wzrosła o 69% w porównaniu do danych za 
2015 r. oraz o ponad połowę w odniesieniu do 2016 r.  
W latach 2017-2018 (do 30.06) przeprowadzono ogółem 771 czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK_VAT68. Ich liczba stanowiła 16,6% wszystkich omawianych 
w tym okresie czynności. W I połowie 2018 r. przeprowadzono ich o 8,6% więcej 
niż w I połowie 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1062-1074) 

Zastępca Naczelnika69 wyjaśniła: Ogólne przyczyny wzrostu czynności 
sprawdzających w zakresie podatku VAT: 

 systematyczny wzrost ilości podatników obsługiwanych przez 
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie, 

 większa rola czynności sprawdzających; Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 
15.03.2017 r. (…) stwierdziło, iż podstawowym działaniem podejmowanym 
w zakresie weryfikacji informacji dotyczących podmiotów podejrzanych 
o dopuszczenie się nieprawidłowości podatkowych powinny być czynności 
sprawdzające jako zdecydowanie mniej sformalizowana, łatwiejsza 
do wykorzystania, jednocześnie przy tym z założenia mniej kosztowna 
i pracochłonna procedura, 

 jednakże należy zauważyć, że specyfika struktury organizacyjnej Urzędu polega 
na tym, że pracownicy SKA obsługują podatników we wszystkich tytułach 
podatkowych. W I półroczu każdego roku podatnicy rozliczają roczny PIT, CIT 
i płatnika. Zatem z uwagi na to, iż pracownicy weryfikują zeznania i deklaracje 
w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych tym samym w I półroczu 
każdego roku jest mniej czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT 
niż w II półroczu. 

(dowód: akta kontroli str. 775, 780) 

Ponadto wyjaśniła: Ogólne przyczyny wzrostu czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK przeprowadzonych w I poł. 2018 r. w porównaniu z I poł. 
2017 r.: 

 systematyczny wzrost ilości podatników obsługiwanych przez 
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie, 

                                                      
66 W I półroczu 2018 r. wszczęto jedno postępowanie podatkowe z wykorzystaniem JPK. 
67 W tym: 2 100 w 2015 r., 2 360 w 2016 r., 3 548 w 2017 r., po 1 099 w pierwszej połowie 2015 r. i 2018 r. 
68 W tym: 187 w I poł. 2017 r., 381 w II poł. 2017 r. oraz 203 w I poł. 2018 r. 
69 Z upoważnienia Naczelnika. 
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 większa rola czynności sprawdzających (…), 

 od 1.01.2018 r. na mikroprzedsiębiorców nałożono obowiązek składania JPK 
za każdy miesiąc. Z tego powodu więcej było czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK, gdyż wszyscy podatnicy obsługiwani przez tut. Urząd 
mieli już obowiązek składania JPK, 

 wzrost liczby raportów do obligatoryjnej i terminowej weryfikacji w zakresie JPK. 
(dowód: akta kontroli str. 775-776, 780-781) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. kwoty przypisów ustalone w wyniku 
czynności sprawdzających odpowiadały wartościom kwot wynikających z korekt 
deklaracji złożonych przez podatników VAT po przeprowadzonych czynnościach 
sprawdzających i wyniosły ogółem 34 703,5 tys. zł70, w tym w latach 2017-2018 (do 
30.06) wynosiły 32 390,5 tys. zł. W 2017 r. kwoty przypisów ustalono w wartości 
ponad cztery razy wyższej niż w 2015 r. W I połowie 2018 r. ich wysokość była ponad 
trzy razy wyższa niż suma omawianych kwot odnotowanych w latach 2015-2017.  
Kwoty przypisów ustalone w latach 2017-2018 (do 30.06) w wyniku czynności 
sprawdzających z wykorzystaniem JPK odpowiadały wartościom wynikającym z korekt 
deklaracji po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, do których 
wykorzystywano JPK i  wyniosły łącznie 424 tys. zł71. Stanowiło to 1,3% ogółu wartości 
przypisów ustalonych w tym okresie po przeprowadzeniu wszystkich czynności 
sprawdzających w zakresie podatku VAT.  

 (dowód: akta kontroli str.1062) 

Zastępca Naczelnika72 wyjaśniła: Ogólne przyczyny wzrostu kwot ustalonych 
w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT: 
2018 r. - różnice powstały w wyniku czynności sprawdzających w Spółce, która 
ma kilkumilionowe obroty w handlu wewnątrzwspólnotowym. Błędy w rozliczeniach 
stwierdzono w raportach z systemu VIES, które dotyczyły kwot wykazanych 
transakcji przez jej kontrahentów z UE w ich informacjach podsumowujących. 
2017 r. - różnice powstały w wyniku zwiększenia ilości czynności sprawdzających, 
otrzymania dodatkowego narzędzia w postaci WRO-Systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 776, 781) 

Ponadto wyjaśniła: Ogólne przyczyny wzrostu kwot ustalonych w wyniku 
przeprowadzonych czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK VAT: 

 od 1.01.2018 r. na mikroprzedsiębiorców nałożono obowiązek składania JPK 
za każdy miesiąc. Z tego powodu więcej było czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK, gdyż wszyscy podatnicy obsługiwani przez Urząd mieli 
już obowiązek składania JPK, a w związku z tym, że więcej mniejszych 
podatników miała obowiązek składania JPK więcej też było błędów podatników 
przy rozliczeniach VAT, 

 wzrost liczby raportów do obligatoryjnej i terminowej weryfikacji w zakresie JPK. 
(dowód: akta kontroli str. 776, 781) 

W latach 2017-2018 (do 30.06) pobrano ogółem73 3 837 plików JPK_VAT, w tym: 
jeden w I kwartale 2017 r., 174 w II kwartale 2017 r., 508 w III kwartale 2017 r., 666 
w IV kwartale 2017 r., 1 268 w I kwartale 2018 r. oraz 1 220 w II kwartale 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1076-1079) 

                                                      
70 W tym: 420,8 tys. zł w I poł. 2015 r., 1 266,8 tys. zł w 2015 r., 1 046, 2 tys. zł w 2016 r., 5 798,3 tys. zł 
w 2017 r. oraz 26 592,2 tys. zł. w I poł. 2018 r. 
71 W tym: 73 w I poł. 2017 r., 191 w II poł. 2017 r. oraz 160 w I poł. 2018 r. 
72 Z upoważnienia Naczelnika. 
73 Pobrane JPK_VAT dotyczyły przeprowadzonych czynności sprawdzających, czynności analitycznych 
oraz kontroli podatkowych. 
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2.2. W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. przeprowadzono łącznie 21574 
kontroli w zakresie podatku VAT75. W latach 2017-2018 (30.06) z wykorzystaniem 
JPK76 przeprowadzono łącznie 28 kontroli77, co stanowiło 38,4% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez Urząd w tym przedziale czasowym.  

(dowód: akta kontroli str. 782) 

W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. w komórkach kontrolnych Urzędu 
pracowało: 25 pracowników - w I połowie i na koniec 2015 r., 30 w 2016 r.78, 
12 w 2017 r. oraz 11 w 2018 r. (do 30.06). Zatrudnienie pracowników w komórkach 
kontrolnych w 2017 r. uległo zmniejszeniu o ponad połowę w odniesieniu do stanu 
na koniec 2015 r. oraz o 60% w porównaniu z 2016 r. (na 31.12). W I połowie 
2018 r. nastąpił spadek zatrudnienia tych pracowników o ponad połowę 
w odniesieniu do analogicznego okresu z 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1075) 

Zastępca Naczelnika79 wyjaśniła: (…) 2017 r. był dla polskich służb skarbowych 
okresem zmian. Dotychczasowe struktury administracji podatkowej i kontroli 
skarbowej i Służby Celnej, połączone zostały w jednolitą strukturę Krajowej 
Administracji Skarbowej. Zmiana struktury tej gałęzi administracji spowodowała 
również istotne zmiany w sytuacji kadrowej Urzędu (…). W porównaniu do stanu 
przed 1.03.2017r. do Urzędu (…) z Działu Kontroli Podatkowej tut. Urzędu 
przekazano 6 osób, celem wzmocnienia osobowego kontroli celno-skarbowej. 
Ponadto w trakcie roku miało miejsce: przesunięcie jednej osoby do Izby (…); 
przesunięcie 1 osoby do Urzędu Skarbowego w Świnoujściu (…); przesunięcie 
1 osoby do komórki SKA-4 (…); przesunięcie 1 osoby do komórki SKA-2; 
przesunięcie 1 osoby do komórki SPV (…); odejście z dniem 31.12.2017r. 1 osoby 
na emeryturę. 

(dowód: akta kontroli str. 838, 841) 

2.3. Średni czas trwania kontroli zakończonych80, w których nie wykorzystywano 
JPK, wynosił: 18,6 dni w I połowie 2015 r., 21 dni w latach 2015-2016, 42 dni 
w  2017 r. oraz 150 dni w I połowie 2018 r. W 2017 r. na przeprowadzenie kontroli 
potrzebowano przeciętnie o połowę więcej czasu niż w latach 2015-2016. 
W I połowie 2018 r. kontrole, w których nie wykorzystywano JPK, trwały ponad 
osiem razy dłużej niż kontrole przeprowadzone w analogicznym okresie 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1080-1210) 

Zastępca Naczelnika81 wyjaśniła: (…) czas trwania kontroli rozumiany jako liczba dni 
między datą wszczęcia kontroli a datą zakończania kontroli nie jest tożsamy z liczbą 
faktycznych dni kontroli - czyli liczbą dni kontroli rozumianą jako sumę dni, w których 
organ wykonywał czynności kontrolne (zgodnie z przepisami obowiązującej 
w objętym analizą okresie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz obecnie obowiązującej Ustawy Prawo przedsiębiorców). W konsekwencji 
analizując kontrole zrealizowane w I półroczu 2018 r. przez pryzmat rzeczywistej 
liczby dni zrealizowanych na czynności kontrolne stwierdzić należy, że kształtował 

                                                      
74 Dane dotyczą kontroli podatkowych rozpoczętych po 1.01.2015 r. 
75 W tym: 33 w I poł. 2015 r.; 62 w 2015 r.; 80 w 2016 r.; 53 w 2017 r. oraz 20 w I poł. 2018 r. 
76 W wyniku czynności analitycznych wykonanych z wykorzystaniem repozytorium JPK lub danych 
gromadzonych w ramach struktur JPK_VAT. 
77 W tym: 18 w 2017 r. oraz 10 w I poł. 2018 r. 
78 W tym 7 oddelegowanych na okres 6 miesięcy z innych urzędów skarbowych. 
79 Z upoważnienia Naczelnika. 
80 Liczony jako liczba dni między datą wszczęcia kontroli (w roku 2015, 2016, 2017 lub 2018) a datą 
zakończenia kontroli. 
81 Z upoważnienia Naczelnika. 
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się on na poziomie 61 dni.  Podkreślić przy tym należy, iż na powyższą średnią (…) 
wpłynęły (…) dwie złożone a jednocześnie trwające stosunkowo długo kontrole: 

 nr systemowy 4119 trwająca 456 dni - przy czym do wyliczenia średniego czasu 
trwania kontroli wykazano 862 dni rozumiane jako liczba dni między 
wszczęciem a zakończeniem kontroli oraz 

 nr systemowy 4469 trwająca 203 dni - przy czym do wyliczenia średniego czasu 
trwania kontroli wykazano 303 dni (…). 

Ponadto na podany wynik średniego czasu trwania kontroli w pierwszej połowie 
2018 r. istotnie wpłynął czas trwania kontroli nr systemowy 4380, w której liczba dni 
między datą wszczęcia a datą zakończenia kontroli wynosi 383 dni, natomiast 
rzeczywista liczna dni kontroli wynosiła 15 dni.  
Po wyliczeniu średniego czasu trwania kontroli zakończonych w I połowie 2018 r. 
wykazanego pierwotnie na poziomie 150 dni bez uwzględnienia trzech ww. kontroli 
otrzymamy wynik średniego czasu trwania kontroli zakończonych w I połowie 
2018 r. na poziomie 13 dni, a więc o wartości niższej od uzyskanej w latach 2015-
2016 (18,6 dni). Przy czym rzeczywisty czas trwania ww. kontroli wyliczony bez 
uwzględnienia kontroli nr 4119 oraz 4469 wynosił średnio 7 dni.  Przechodząc w tym 
miejscu do analizy czasu trwania kontroli w 2017 r. w pierwszej kolejności stwierdzić 
należy, iż w ww. roku została zakończone kluczowa kontrola (…) nr systemowy 
kontroli 4195), która z uwagi na jej złożoność trwała 342 dni (rozumiane jako liczba 
dni między datą wszczęcia oraz datą zakończenia kontroli) oraz 240 dni 
rzeczywistych dni kontroli. 
Ponadto na uzyskany wynik średniego czasu trwania kontroli w 2017 r. miały wpływ 
kontrole: 

 nr systemowy 4410 -  której czas trwania (…) wynosił 134 dni natomiast 
rzeczywista liczba dni kontroli wynosiła 12 dni (na czas trwania kontroli wpływ 
miała specyfika kontrolowanego podmiotu oraz czas oczekiwania na 
wyjaśnienia oraz dokumenty ze strony spółki) oraz 

 nr systemowy 4191 - której czas trwania (…) wynosił 361 dni natomiast 
rzeczywista liczba dni kontroli wynosiła 88 dni. (W ramach tej kontroli zaistniała 
konieczność powołania kuratora sądowego z uwagi na brak władz spółki, co 
istotnie przełożyło się na czas trwania kontroli).  

W konsekwencji stwierdzić należy, iż czas trwania ww. kontroli wpłynął na ogólny 
wynik średniego czasu trwania kontroli w 2017 r. uzyskany na poziomie 42 dni, 
bowiem bez uwzględnienia ww. kontroli średni czas trwania kontroli rozumiany jako 
liczba dni między datą wszczęcia a datą zakończenia kontroli w 2017 kształtuje się 
na poziomie 18,5 dni, a więc na poziomie niższym w odniesieniu do danych za lata 
2015-2016. 

(dowód: akta kontroli str. 767, 771-772) 

Średni czas przeprowadzenia kontroli z wykorzystaniem JPK wynosił 18 dni 
w 2017 r. oraz 33 dni w I połowie 2018 r., tj. odpowiednio o 24 i 117 dni krócej niż 
w kontrolach, w których nie wykorzystywano JPK. 

(dowód: akta kontroli str. 1080-1210) 

Zastępca Naczelnika82 wyjaśniła: Po przeanalizowaniu kontroli przeprowadzonych 
z wykorzystaniem plików JPK w I połowie 2018 r oraz w I połowie 2017 r, stwierdzić 
należy, iż kontrole realizowane w 2018 r. wymagały podjęcia większej liczby 
czynności weryfikacyjnych z udziałem podatnika, co przełożyło się na czas trwania 
kontroli, ponadto w I połowie 2018 r. zakończona została złożona kontrola 
prowadzona wobec podmiotu podejrzanego o dokonywanie wyłudzeń w obszarze 
podatku VAT nr systemowy kontroli 4512, której czas trwania rozumiany jako liczba 

                                                      
82 Z upoważnienia Naczelnika. 
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dni między datą wszczęcia a datą zakończenia kontroli wynosił 97 dni (rzeczywista 
liczba dni kontroli wynosiła 15 dni). Ustalony średni czas trwania kontroli 
bez uwzględnienia ww. kształtował się na poziomie 22 dni, co stanowi wartość 
porównywalną do wartości uzyskanej w I półroczu 2017 r. tj. 18 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 767, 773) 

Kontrole, w których wykorzystywano JPK w porównaniu z kontrolami bez jego 
użycia trwały krócej o 57,1% w 2017 r. oraz o 78,3% w I połowie 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1080) 

Zastępca Naczelnika83 wyjaśniła: (…) w zakresie czasu trwania kontroli w 2017 r. 
(…) została zakończona kluczowa kontrola w stosunku do podmiotu dokonującego 
wyłudzeń karuzelowych (nr systemowy kontroli 4195), która z uwagi na jej złożoność 
trwała 342 dni (rozumiane jako liczba dni między datą wszczęcia oraz datą 
zakończenia kontroli) oraz 240 dni rzeczywistych dni kontroli. Tym samym 
ww. kontrola istotnie wpłynęła na ustaloną wartość średniego czasu trwania kontroli 
w 2017 r. bez wykorzystania plików JPK. Dodatkowo wskazać należy, iż kontrole 
z wykorzystaniem plików JPK dotyczyły zasadniczo kontroli 1 miesiąca przed 
zwrotem VAT, tym samym czas konieczny do dokonania weryfikacji prawidłowości 
zobowiązań podatkowych w obszarze podatku VAT przed dokonaniem zwrotu VAT 
był relatywnie krótszy, tym bardziej, że kontrola była realizowana z wykorzystaniem 
plików JPK.  

 (dowód: akta kontroli str. 767, 773-774) 

Średni czas trwania zakończonych w danym roku postępowań podatkowych84, 
w których nie wykorzystywano JPK wynosił: 82 dni w 2015 r.85, 455 dni w 2016 r., 60 
dni w 2017 r. oraz 403 dni w I połowie 2018 r. W 2017 r. czas ten uległ skróceniu 
o 86,8% w porównaniu do 2016 r. oraz o 26,8% w odniesieniu do 2015 r. 
W badanym okresie nie zakończono żadnych postępowań z wykorzystaniem JPK. 

(dowód: akta kontroli str. 1080, 1211-1257) 

Zastępca Naczelnika86 wyjaśniła, że przyczynami spadku średniego czasu trwania 
postepowań podatkowych, w których nie wykorzystywano JPK była (…) większa 
ilość postępowań podatkowych w podatku od towarów i usług, które mają pod 
względem czasowym mniej skomplikowany charakter, aniżeli postępowania  
w podatku dochodowym od osób prawnych. Większość postępowań podatkowych  
(…) ma z reguły jednorodny charakter w poszczególnych miesiącach, stąd większa 
ilość postępowań (ich kumulacja) w danym roku (2017) wpłynęła na spadek 
średniego czasu trwania postępowań ogółem.  

(dowód: akta kontroli str. 767, 774) 

2.4. W latach 2015-2018 (do 30.06) nie wykorzystywano JPK do egzekwowania 
kwot wynikających z decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowań 
podatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1035) 

W okresie 2017-2018 (do 30.06) z wykorzystaniem JPK dokonano zajęcia 325 
wierzytelności na łączną kwotę 911,4 tys. zł87.  

(dowód: akta kontroli str. 1260-1283) 

                                                      
83 Z upoważnienia Naczelnika. 
84 Liczony jako liczba dni między datą wszczęcia postępowania (w roku 2015, 2016, 2017 lub 2018) a datą 
zakończenia postępowania. 
85 w I połowie 2015 r. nie odnotowano postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji wymiarowej. 
86 Z upoważnienia Naczelnika. 
87 W tym: w 2017 r. 233 zajęcia na kwotę 553,8 tys. zł oraz w 2018 r. (do 30.06) 92 zajęcia na kwotę 
357,6  tys. zł. 
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2.5. W latach 2015-2018 (do 30.06) na podstawie przesłanek określonych w ustawie 
o podatku od towarów i usług88, Naczelnik Urzędu wykreślił z rejestru VAT 791 
podatników89. W Urzędzie nie było odrębnych danych dotyczących liczby 
podatników wykreślonych z rejestru VAT w następstwie wykorzystania JPK. 

(dowód: akta kontroli str. 1258-1259) 

Zastępca Naczelnika90 wyjaśniła: Stosownie do treści art. 96 ust 9 ustawy o VAT 
(w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2016 r.) podmioty były wykreślane z rejestru 
podatników VAT z urzędu (bez zawiadomienia), jeżeli w wyniku podjętych czynności 
sprawdzających, okazywało się że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych 
udokumentowanych prób nie było możliwości skontaktowania się z podatnikiem lub 
jego pełnomocnikiem. Z dniem 1.01.2017 r. doprecyzowano przepis art. 96 ust. 9 
ustawy o VAT oraz dodano art. 96 ust 9a, w którym wskazano dodatkowe przesłanki 
do wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT z urzędu, tj. m.in. zawieszenie 
działalności na okres ponad 6 m-cy, niezłożenie deklaracji VAT przez okres 
6 kolejnych m-cy lub 2 kwartałów, niewykazywanie w składanych przez 6 kolejnych 
m-cy lub 2 kwartały deklaracjach VAT sprzedaży bądź nabyć czy wystawianie 
"fikcyjnych faktur". Obowiązek składania plików JPK_VAT począwszy od rozliczenia 
za 07/2016 dotyczył niewielkiej grupy podatników (tzw. dużych przedsiębiorców). 
Są to na ogół podmioty terminowo wywiązujące się z obowiązków podatkowych, 
posiadające własne działy księgowości. Średni i mali przedsiębiorcy rozpoczęli 
składanie plików JPK_VAT począwszy od rozliczenia za 01/2017, a pozostali, 
tj. mikroprzedsiębiorcy - dopiero od 01/2018. Z uwagi na powyższe, dokonywane 
w latach 2015 - 2016 wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT z urzędu, 
nie były konsekwencją czynności podejmowanych w związku z brakiem złożenia 
plików JPK_VAT. Natomiast w późniejszym okresie, niezłożenie przez podmiotów 
plików JPK_VAT, mogło stanowić przyczynek do podjęcia dalszych czynności, 
mogących skutkować wykreślaniem z rejestru podatników VAT, tj. np. ustalenie czy 
pod zgłoszonymi adresami podmiot ma siedzibę lub miejsce prowadzenia 
działalności (oględziny). Przytoczone powyżej przepisy nie dają podstaw 
do wykreślenia w przypadku nie złożenia plików JPK_VAT - odnoszą się jedynie 
do niezłożenia deklaracji VAT. Jednakże fakt, iż podatnik zobligowany do złożenia 
plików JPK_VAT, nie składa ich pomimo wezwań z poziomu centralnego lub urzędu 
(brak kontaktu telefonicznego czy mailowego, niepodjęta korespondencja wysyłana 
pocztą), mogą wskazywać na przesłanki wymiennie w art. 96 ust 9 ustawy o VAT. 
Jednakże ustalenie liczby dokonanych w ten sposób wykreśleń z urzędu nie jest 
możliwe. 

(dowód: akta kontroli str. 631, 639-640) 

2.6. Naczelnik nie dysponował danymi określającymi koszty funkcjonowania 
jednostki związanymi z wykorzystywaniem JPK, w tym dotyczącymi kosztów 
kontroli, postępowań lub czynności sprawdzających. Po uzyskaniu informacji 
od  Dyrektora Izby, Zastępca Naczelnika91 wyjaśniła: Ministerstwo Finansów 
nie wdrożyło mierników, które umożliwiłyby zwymiarowanie ww. kosztów. 

 (dowód: akta kontroli str. 49, 77-78, 1284-1288) 

                                                      
88 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2017 r, poz. 1221); dalej: ustawa o VAT. 
89 W tym na podstawie ustawy o VAT: art. 96 ust.6  - 298 podmiotów, art. 96 ust. 9 -  198 podmiotów, art. 96 ust. 
9 pkt 1 – 18 podmiotów, art. 96 ust. 9 pkt 2 – 9 podmiotów, art. 96 ust. 9 pkt 3 – 1 podmiot, art. 96 ust. 9a pkt 1 –
  45 podmiotów, art. 96 ust. 9a pkt 2 – 70 podmiotów oraz art. 96 ust. 9a pkt 3 – 152 podmioty. 
90 Z upoważnienia Naczelnika. 
91 Z upoważnienia Naczelnika. 
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2.7. Jak wyjaśnił Zastępca Naczelnika92: (…) JPK przynosi korzyści zarówno 
dla administracji skarbowej, jak i Podatników. Jako pozytywne skutki wdrożenia JPK 
wskazać można: 

 ułatwienie dla Podatników w przekazywaniu dokumentów do urzędu – pliki JPK 
generowane przez systemy finansowo – księgowe mogą być bezpośrednio 
z nich przesyłane na serwery Ministerstwa Finansów (elektroniczna forma 
komunikacji jest bardziej efektywna), choć w początkowej fazie wprowadzania 
JPK mogło to przedsiębiorcom przysparzać problemy; 

 uzyskanie dostępu do danych i informacji zarówno o Podatniku, jak i jego 
kontrahentach już na etapie typowania podmiotu do kontroli, powoduje 
eliminację kontroli przeprowadzanych losowo, zwiększając tym samym ich 
skuteczność; 

 ograniczenie liczby kontroli w zakresie podatku do towarów i usług, na rzecz 
czynności sprawdzających, powoduje ograniczenie negatywnych skutków 
kontroli, która może nieść za sobą szereg niedogodności dla przedsiębiorcy; 

 szybki wgląd w dane wykazywane przez Podatników w rejestrach VAT, a tym 
samym w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, powoduje możliwość 
szybkiego zweryfikowania rozliczenia podatku VAT podatników w procedurze 
czynności sprawdzających (np. przy analizie zwrotów nadwyżki podatku 
naliczonego nad należnym), bez konieczności wzywania Podatnika 
do przedłożenia rejestrów VAT; 

 szybsze przeprowadzanie czynności sprawdzających, niewymagające 
tak dużego angażowania podatników, jak to miało miejsce przed 
wprowadzeniem JPK; 

 możliwość weryfikacji przebiegu transakcji, na podstawie dostępnych modułów 
we WRO-Systemie, bez angażowania Podatnika w przekazywanie danych 
w tym zakresie; 

 szybsze identyfikowanie nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT 
(np.  błędne dane kontrahentów, odliczenie podatku w nieprawidłowym okresie) 
i ich sygnalizowanie podatnikom, przez co mogą oni uniknąć konsekwencji 
podatkowych (w postaci wysokich odsetek za zwłokę, czy sankcji karno-
skarbowych) w przyszłości; 

 wykrywanie nawet najmniejszych błędów podatników (np. błędne numery NIP 
kontrahentów), które pozwoliły na uaktualnienie baz danych Podatników;  

 możliwość szybkiej identyfikacji faktur VAT wystawionych i wprowadzonych 
do obrotu prawnego przez niezarejestrowanych podatników; 

 ograniczenie nieuczciwej konkurencji poprzez koncentrację organów  
na Podmiotach, których zachowanie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo 
popełnienia nadużyć podatkowych oraz podejrzanych o wyłudzanie podatku 
VAT i prowadzących działalność w sposób nieuczciwy; 

 możliwość porównania wykazanych kwot podatku należnego u Podatników  
z podatkiem naliczonym u ich kontrahentów w całym kraju, powoduje 
eliminowanie nieewidencjonowania przychodów ze sprzedaży; 

 identyfikacja kontrahentów Podatników, w celu dokonania zajęcia 
wierzytelności, a ponadto zobowiązani – mając świadomość, że organ 
egzekucyjny dysponuje możliwością szybkiego ustalenia kontrahentów – sami 
regulują zobowiązania pieniężne; 

 szybkie przekazywanie raportów o niezgodnościach, może prowadzić  
do niezwłocznego wykrycia fikcyjnych transakcji oraz identyfikacji Podatników 
uczestniczących w karuzelach podatkowych i możliwość natychmiastowej 

                                                      
92 Z upoważnienia Naczelnika. 
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reakcji ze strony Urzędu. 
Odnośnie negatywnych skutków, wskazać można wzrost dodatkowego obciążenia 
pracowników, w związku z dużą ilością raportów dot. niezgodności JPK, 
przekazywanych okresowo do obsługi. 

(dowód: akta kontroli str. 1289-1292) 

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

W latach 2017-2018 (30.06) z wykorzystaniem JPK pracownicy Urzędu 
przeprowadzili łącznie 28 kontroli, co stanowiło 38,4% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie.  

Kontrole prowadzone z wykorzystaniem JPK mogły być dla podatników mniej 
uciążliwe z uwagi na znacznie krótszy okres ich prowadzenia. Średni czas 
przeprowadzenia kontroli z użyciem JPK wynosił 18 dni w 2017 r. oraz 33 dni 
w I połowie 2018 r., tj. odpowiednio o 24 i 117 dni krócej niż w kontrolach 
prowadzonych w tym samym okresie, w których nie wykorzystywano JPK.  

W latach 2017-2018 (do 30.06) łączna suma uszczupleń podatkowych wynikających 
z 28 kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK wyniosła 4 924 tys. zł 
(co stanowiło 24,8% uszczupleń stwierdzonych w wyniku wszystkich kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie). W I połowie 2018 r. kwota uszczupleń 
(4 481  tys. zł) wynikających z kontroli z wykorzystaniem JPK wzrosła ponad 
dziesięciokrotnie w odniesieniu do wartości z 2017 r. (443 tys. zł). 

W wyniku kontroli przeprowadzonych z użyciem JPK podatnicy skorygowali 
deklaracje o 3 465 tys. zł, co stanowiło 98% wartości korekt złożonych w wyniku 
wszystkich kontroli przeprowadzonych przez Urząd w latach 2017-2018 (do 30.06). 

W okresie 2017-2018 (do 30.06) z wykorzystaniem JPK dokonano zajęcia 325 
wierzytelności na łączną kwotę 911,4 tys. zł. 

Urząd stosował w latach 2017-2018 (do 30.06) mierniki wykorzystania JPK. 
Realizacja wskaźnika na koniec IV kwartału 2017 r. wynosiła 95%, tj. o 15 pkt 
procentowych powyżej wartości planowanej. W I półroczu 2018 r. realizacja 
wskaźnika wynosiła od 92,3% (w lutym) do 96,6% (w czerwcu 2018 r.), tj. o 42,3 
i 46,6 pkt procentowych powyżej wartości planowanej.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

23 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Szczecin, dnia      12   października 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Katarzyna Kozłowska 

Inspektor kontroli państwowej 
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Tomasz Cyranka 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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