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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 

Kontroler 1. 1. Małgorzata Wejwer, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/135/2018 z 20 sierpnia 2018 r.   

2. 2. Sylwia Krawczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/164/2018 z 21 września 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

3. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie1  
4. ul. F.D. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin 
5.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Izby od 1 marca 2017 r. jest Jarosław Grzelak 
(akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.3 Izba tworzyła warunki 
organizacyjne do wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego4 przez podlegające 
jej jednostki. Do analizy plików JPK_VAT udostępniała narzędzia informatyczne, 
programy i aplikacje, w tym WRO-System5. Aplikację GenJPK pozwalającą na 
wczytanie i analizę wszystkich struktur JPK udostępniła jednostkom od 1 sierpnia 
2018 r. Izbie zapewniono dostęp do dodatkowych funkcjonalności tych aplikacji6, 
umożliwiających przeprowadzenie analiz przydatnych w ramach prowadzonych 
kontroli lub postępowań. 

Izba szacowała potrzeby kadrowe i informatyczne oraz ujmowała w planach 
finansowych odpowiednie środki na ich realizację. Wszystkim pracownikom, 
obsługującym pliki JPK, przydzielono niezbędny sprzęt i oprogramowanie oraz 
zapewniono szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych. 

                                                      
1 Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie (dalej: Izba) powstała na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.; dalej: ustawa o KAS). Ustawa z dnia 16 
listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, ze zm.) 
weszła w życie 1.03.2017 r.  
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 Tj. okres objęty kontrolą. 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 pracownikom organów podatkowych i celno-skarbowych. 
Aplikacja ta tworzy raporty oparte na własnych i resortowych bazach danych w zakresie JPK. 
6 Przez Ministerstwo Finansów; dalej: Ministerstwo. 
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Na bieżąco rozwiązywano problemy w funkcjonowaniu narzędzi wykorzystywanych 
do obsługi plików JPK_VAT zgłaszane przez jednostki. 

Przyjęte w Izbie procedury, rozwiązania organizacyjne oraz infrastruktura  
informatyczna, poza pięcioma przypadkami,  gwarantowały bezpieczeństwo danych. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: niezabezpieczenia systemu BIOS7  przed 
zmianami w jednym z 10 komputerów objętych oględzinami, dokonania 
z opóźnieniem blokady uprawnień do WRO-Systemu nadanych jednemu 
pracownikowi przez poprzedniego pracodawcę oraz niedokonania tej blokady trzem 
pracownikom (z 18 przeniesionych do Izby). 

Izba przyjęła i stosowała w latach 2017-2018 (do 30.06) mierniki wykorzystania JPK. 
Realizacja wskaźnika8 na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 91,7% (tj. o 11,7 pkt 
procentowych powyżej wartości planowanej). Realizacja wskażnika9 w 2018 r. 
wynosiła na koniec drugiego kwartału 77% (tj. o 27 pkt procentowych powyżej 
wartości planowanej na koniec drugiego kwartału).  

W latach 2017-2018 (do 30.06) zwiększyły się finansowe ustalenia  kontroli, 
postępowań i czynności przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK. W ich wyniku 
ujawniono nieprawidłowości związane z pomniejszeniem należności budżetowych, 
w tym kwoty:  

 uszczupleń podatkowych stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, 
które wzrosły z 0,9 mln zł w 2017 r. do 8,1 mln zł w 2018 r. (do 30.06) oraz 
uszczupleń ustalonych po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, które 
wzrosły z 1,1 mln zł do 2,2 mln zł, 

 korekt deklaracji zożonych przez podatników po przeprowadzonych kontrolach, 
które wzrosły z  0,1 mln zł do 4,6 mln zł oraz korekt zożonych po 
przeprowadzeniu czynnościach sprawdzających, które wzrosły z 1 mln zł do 
2,1  mln zł,  

 przypisów z decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowań, które wzrosły 
z 0,03 mln zł do 0,04 mln zł. 

Średni czas trwania kontroli z wykorzystaniem JPK został skrócony o 22 dni 
w 2017 r. i 28 dni w 2018 r. (do 30.06), a średni czas prowadzenia postępowań 
podatkowych uległ skróceniu o 238 dni w 2017 r. i 203 dni w 2018 r. (do 30.06),  
w porównaniu do średniego czasu kontroli i postępowań podatkowych 
prowadzonych odpowiednio w roku 2017 i 2018, w których nie wykorzystywano JPK. 

Mimo wyżej opisanych pozytywnych tendencji, stopień wykorzystywania JPK przez 
podległe jednostki Izby10 nie był znaczący. W latach 2017-2018 (do 30.06): 

 kontrole z wykorzystaniem JPK stanowiły 5,7% ogólnej liczby kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie, 

 uszczuplenia stwierdzone w kontrolach z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,9% 
ogólnej kwoty uszczupleń stwierdzonych w kontrolach w tym okresie, 

                                                      
7 Basic Input/Output System – podstawowy system wejścia-wyjścia. 
8 Mierzonego stosunkiem 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. 
9 Mierzonego stosunkiem liczby podatników, którzy przekazali JPK x 100 do liczby podatników zobowiązanych 
do przekazania JPK pomniejszoną o liczbę podatników, którzy otrzymali decyzję naczelnika urzędu skarbowego  
o odroczeniu terminu złożenia JPK_VAT. 
10 Izbie podlega 21 jednostek: Urząd Skarbowy w Białogardzie, Urząd Skarbowy w Choszcznie, Urzad Skarbowy 
w Drawsku Pomorskim, Urząd Skarbowy w Goleniowie, Urząd Skarbowy w Gryficach, Urząd Skarbowy  
w Gryfinie, Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim, Urząd Skarbowy w Kołobrzegu, Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Koszalinie, Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie, Urząd Skarbowy w Myśliborzu, Urząd Skarbowy  
w Pyrzycach, Urząd Skarbowy w Stargardzie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, Drugi Urząd Skarbowy 
w Szczecinie, Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, Urząd Skarbowy w Szczecinku, Urząd Skarbowy  
w Świnoujsciu, Urząd Skarbowy w Wałczu, Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie, 
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. 
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a uszczuplenia ustalone w trakcie czynności sprawdzających - 5% ich ogólnej 
wartości, 

 kwoty korekt złożonych po przeprowadzonych kontrolach z wykorzystaniem JPK 
stanowiły 15,7% ogólnej wartości korekt po kontrolach w tym okresie, a korekty 
złożone po czynnościach sprawdzających - 6% ich ogólnej kwoty, 

 kwoty przypisów z decyzji wydanych z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,07% 
ogólnej kwoty przypisów z tego okresu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stworzenie warunków organizacyjnych dla 
wykorzystania JPK przez podległe jednostki 
organizacyjne 

1. W celu tworzenia warunków organizacyjnych do wykorzystywania JPK przez 
podległe jednostki Izba szacowała potrzeby dotyczące narzędzi informatycznych, 
w tym sprzętu komputerowego, programów i aplikacji. Planowano, że w pierwszych 
miesiącach 2017 r. JPK będzie wykorzystywać 148 pracowników Izby i podległych 
jednostek, następnie według stanu na 30 czerwca 2017 r. - 593, na 1 stycznia 
2018 r. – 892, na 30 czerwca 2018 r. – 1 018. W pierwszej połowie 2018 r. 
zaplanowano udostępnić ogółem 1 028 komputerów z oprogramowaniem 
(o 10 więcej niż wynosiła planowana liczba pracowników Izby i podległych 
jednostek).  
Planowana łączna kwota wydatków Izby na zakup sprzętu i oprogramowania (bez 
wyszczególnienia pozycji na wydatki dotyczące wykorzystania JPK) wynosiła 
w 2017 r. - 3,8 mln zł (kwota przyznana przez Ministerstwo wyniosła 1,4 mln zł), 
w 2018 r. - 5,9 mln zł (kwota przyznana – 0,7 mln zł). Koszty zakupu sprzętu 
i oprogramowania tylko na potrzeby JPK wynosiły: w 2017 r. 96,4 tys. zł11, 
w pierwszej połowie 2018 r. – 171 tys. zł. Izba zabezpieczyła środki na ten cel.  
Według stanu na 1 stycznia 2017 r. JPK wykorzystywało dwóch pracowników 
jednego z podległych urzędów12, według stanu na 30 czerwca 2017 r. – 589 
pracowników Izby i podległych urzędów, na 1 stycznia 2018 r. – 892, na 30 czerwca 
2018 r. – 1 011. Przydzielona liczba komputerów (1 025) przekroczyła faktyczną 
liczbę pracowników wykorzystujących JPK. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. 
udostępniono 14 komputerów więcej, gdyż 14 pracownikom podległych jednostek 
przydzielono zarówno komputery stacjonarne jak i laptopy użytkowane podczas 
przeprowadzanych u podatników kontroli. 

 (akta kontroli str. 6-9, 13, 132-134) 

2. Do realizacji zadań związanych z wykorzystaniem JPK pracownicy Izby  
i podległych jednostek uzyskiwali dostęp do narzędzi informatycznych, 
umożliwiających pobranie, wczytanie i analizę danych. 

1) 23 listopada 2016 r. Ministerstwo wyznaczyło Centrum Analiz i Planowania 
Administracji Podatkowej13 do udostępniania plików JPK_VAT na pisemny 
wniosek właściwego organu podatkowego […]14 Automatyzacja procesu 

                                                      
11 Z tego: w pierwszej połowie 2017 r. – 2,6 tys. zł, w drugiej połowie 2017 r. –  93,8 tys. zł, 
12 Urząd Skarbowy w Białogardzie. 
13 Od 1 marca 2017 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Skarbowej , dalej: Centrum Analiz. 
14 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie 
(dalej: Izbie). Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

wnioskowania o udostępnianie danych JPK_VAT nastąpiła 1 lutego 2017 r. 
poprzez udostępnienie aplikacji WRO-JPK-Analizer. 

2) Od 17 marca 2017 r. rozpoczęto wdrażanie zintegrowanego WRO-Systemu, 
który udostępniał informacje i analizy prowadzone przez Departament 
Administracji Podatkowej w Ministerstwie w oparciu o dane pochodzące  
z comiesięcznie przekazywanych przez przedsiębiorców JPK_VAT. Pierwsze 
uprawnienia dostępu do WRO-Systemu w module JPK „Analizer” zostały 
nadane pracownikom Izby i podległych jednostek 4 kwietnia 2017 r.  
WRO-System obejmował także inne moduły, które były uruchamiane  
w późniejszych terminach, tj. „Skarbiec” i „Wierzytelności” w czerwcu 2017 r., 
„Ocena Podatnika VAT”  w listopadzie 2017 r., „Transakcje” w grudniu 2017 r., 
„Odroczenia” w lutym 2018 r., „Raporty” i „Ocena ryzyka rejestracyjnego” 
w czerwcu 2018 r. 

3) Od 20 czerwca 2017 r. pracownikom Izby i podległych urzędów udostępniono 
aplikację JPK-Lunetka. Aplikacja ta była narzędziem pomocniczym do obsługi 
plików JPK_VAT z uwagi na ograniczone możliwości pobierania danych 
i generowania raportów. Dostęp do aplikacji zależał od wielkości jednostki. 
Korzystanie z aplikacji przez  dodatkowych użytkowników umożliwiono 
w grudniu 2017 r. (wyłącznie na umotywowany wniosek naczelnika urzędu 
skarbowego). 

4) Od 22 listopada 2017 r. został udostępniony program GeneratorSum, który 
służył do wczytywania struktur JPK na żądanie. […]15 Z programu mogli 
korzystać wszyscy pracownicy (nie nadawano indywidualnych uprawnień) w 
ramach prowadzonych czynności służbowych, tj. czynności sprawdzających, 
kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych, czynności 
sprawdzających prowadzonych u kontrahenta kontrolowanego. […]16 

5) Od 1 sierpnia 2018 r. w Izbie i podległych jednostach została udostępniona 
aplikacja GenJPK, która umożliwia wczytanie i analizę wszystkich struktur 
JPK17. Aplikacja ta tworzy sumy kontrolne dla pobranych plików 
elektronicznych, dokonuje walidacji poprawności struktur plików JPK  
i przeprowadza analizę wewnętrznej spójności i kompletności danych  
w pobranych plikach JPK. […]18 

6) Do obsługi plików JPK komputery w Izbie i podległych jednostkach zostały 
wyposażone w programy Libre Office lub Microsoft Office.  

7) W Zachodniopomorskim Urzędzie Celno - Skarbowym w Szczecinie do obsługi 
plików o znacznych rozmiarach wykorzystywano bezpłatną aplikację KNIME. 
Pliki o znacznych rozmiarach musiały być przetworzone w oparciu o bardziej 
zaawansowane algorytmy (skrypty były opracowywane przez pracowników 
tego Urzędu). 

                                                                                                                                       
o dostępie do informacji publicznej  –  Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 j.t. ze zm. (zwanej dalej: uodip). Wyłączenie 
dokonane przez NIK w interesie Izby. 
15 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
16 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
17 JPK_VAT  (rejestr zakupów i sprzedaży),  JPK_KR (księgi rachunkowe); JPK_WB (wyciąg bankowy); 
JPK_MAG (magazyn); JPK_FA (faktura VAT); JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów); 
JPK_EWP (ewidencja przychodów – ryczałt). 
18 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
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8) Do analizy plików JPK przez dwóch pracowników Izby zajmujących  
się zarządzaniem ryzykiem oraz w siedmiu największych urzędach19 
wykorzystywany był program ACL. 

 (akta kontroli str.10-13,127-132, 139-184, 675-678) 

Dyrektor Izby wyjaśnił, że do 22.11.2017 r. jednostki podległe Izbie: (…) miały 
możliwość pobierania struktur JPK na żądanie (…) oraz przetwarzania danych  
pobranych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych 
nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 
w dostępnym na stanowisku pracy programie np. Excel, LibreOfffice (Calc), ACL czy 
Knime. Przed udostępnieniem aplikacji GenratorSum, dla zabezpieczenia interesów 
podatnika, pobranie danych w sposób wynikający z art. 193a § 1 ustawy (…) 
Ordynacja podatkowa następowało m.in. poprzez sporządzenie protokołu pobrania 
danych w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach, podpisanego zarówno przez  
pobierającego jak i przekazującego, który identyfikował w sposób jednoznaczny 
pobrane dane. 

(akta kontroli str. 675-678) 

3-4. Izbie zapewniono dostęp do dodatkowych funkcjonalności WRO-Systemu 
umożliwiających przeprowadzenie analiz przydatnych w ramach kontroli lub 
postępowań podatkowych. Funkcjonalności te udostępniało Ministerstwo, które 
dokonywało modyfikacji/aktualizacji systemu20. W 2017 r. uruchomiono nową 
funkcję modułu JPK_Analizer o nazwie „Weryfikacja Złożenia JPK”. W 2018 r. 
uruchomiono nową wersję modułu JPK_Analizer o nazwie „JPK-Analizer NOWY”, 
który został przystosowany do generowania plików największych podmiotów; 
wdrożono autoryzację dostępu z poziomu menu użytkownika i rozszerzono listę 
sprawdzanych okresów do ostatnich sześciu miesięcy; w module „Wierzytelności” 
przywrócono monitoring. Izba nie tworzyła we własnym zakresie dodatkowych 
funkcjonalności. 

(akta kontroli str. 13-14, 28-30, 39-44) 

Dyrektor Izby wyjaśnił, że nowe funkcjonalności WRO-Systemu pozwalały m.in. na: 

 wykonanie oceny ryzyka podatkowego mikroprzedsiębiorcy i jego kontrahentów 
w module „Ocena Mikroprzedsiębiorcy”, co umożliwiło uzyskanie szybszego 
zwrotu nadwyżki podatku VAT mikroprzedsiębiorcom, którzy złożyli pliki JPK za 
okres październik, listopad, grudzień 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie 
przepisów obligujących tą kategorię podatników do składania plików JPK;  

 dokonanie sprawdzenia, czy i kiedy podatnik złożył plik JPK_VAT, co ułatwiło  
i skróciło termin realizacji zwrotów podatku VAT podatnikom; 

 generowanie plików największych podmiotów poprzez uruchomienie nowej wersji 
modułu JPK-Analizer o nazwie „JPK-Analizer NOWY”, która zmieniła sposób 
dostarczania danych przez serwer, […]21 

 ocenę ryzyka podatkowego w module „Ocena podatnika VAT”, w którym 
udoskonalono metody oceny ryzyka poprzez poszerzenie zakresu źródeł danych 
wykorzystywanych przy budowie kryteriów oceny ryzyka oraz rozwijanie zbioru 
kryteriów oceny ryzyka (wyłączono moduł „Ocena Mikroprzedsiębiorcy”); 

                                                      
19 Pierwszy Urzad Skarbowy w Szczecinie, Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, Trzeci Urząd Skarbowy 
w Szczecinie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie, Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie, Zachodniopomorski 
Urząd Skarbowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. 
20 Informacje o nowych funkcjonalnościach WRO-Systemu były umieszczane na stronie internetowej 
Ministerstwa w zakładce „Informacje”. 
21 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
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 wprowadzanie wyników działań w zakresie monitoringu wierzytelności  
za pomocą udostępnionej aplikacji EGAPOLTAX […]22, 

 udostępnienie modułu „Raporty” w wersji beta dla pracowników obsługujących 
raporty JPK_VAT; 

 rozszerzenie listy sprawdzanych okresów do ostatnich sześciu miesięcy  
w module „JPK-Analizer” w zakładce „Weryfikacja złożenia plików”; 

 autoryzację dostępu z poziomu menu użytkownika w module „JPK-Analizer”; 

  wykonanie raportów analitycznych dotyczących konkretnego pliku JPK 
podatnika, np. w zakresie sprawdzenia nazwy podmiotów w plikach, sumy 
sprzedaży wg kontrahentów, sumy zakupów wg dostawców, faktury sprzedaży 
wg kwot, faktury zakupów wg kwot; 

 walidację danych w zakresie poprawności numeru NIP; 

 ustalenie w krótkim terminie, który z przekazanych plików JPK_VAT jest 
ostatecznym plikiem (po korekcie). 

 (akta kontroli str. 13-14, 28-30, 40, 43-44) 

5-6. W okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. pracownicy Izby 
i podległych jednostek za pośrednictwem aplikacji Regionalna Pomoc 
Informatyczna23 zgłosili  Izbie ogółem 334 przypadki dotyczące problemów 
z funkcjonowaniem elektronicznych narzędzi umożliwiających wykorzystanie JPK, 
z tego cztery przypadki zgłosili pracownicy Izby, a pozostałe 330 pracownicy 
podległych urzędów24. Zgłoszenia pracowników Izby dotyczyły: importu danych 
osobowych osób upoważnionych do pobrania plików JPK_VAT, zainstalowania 
programu ACL bądź jego aktualizacji. Pracownicy podległych urzędów najczęściej 
zgłaszali problemy z narzędziem WRO-System i JPK-Lunetka dotyczące 
uruchomienia aplikacji, pobrania pliku JPK, generowania raportów, sporządzenia 
wydruków. Zgłoszenia dotyczyły także zainstalowania i aktualizacji programu ACL. 
Wszystkim zgłoszeniom nadano w ww. aplikacji status „zakończony”.  
Ponadto podległe urzędy zgłosiły do Izby 25 problemów, których omówienie miało 
być przedmiotem spotkań koordynatorów JPK, w tym m.in.: rozbieżności w kwotach 
w plikach JPK pobranych z JPK-Lunetka w porównaniu do plików JPK pobranych 
z WRO-Systemu; utrudnienia w szybkim i trafnym odczycie danych25 z powodu 
oznaczenia kolumn numerami bez ich nazewnictwa; brak możliwości podglądu 
przez osoby nadzorujące realizację zadań obsługi raportów w zakresie zapisów 
dokonanych ustaleń w pobranych przez pracowników rekordach. We wszystkich 25 
przypadkach zgłoszone problemy zostały omówione. 

(akta kontroli str. 14, 32-34, 501-524) 

Dyrektor Izby wyjaśnił, że zgłaszał Ministerstwu następujące zagadnienia 
i propozycje rozwiązań dotyczących funkcjonowania WRO-Systemu:  

 rozszerzenie funkcjonalności w zakresie raportowania, co usprawniłoby pracę 
Izby i podległych jednostek w związku z zapytaniami przesyłanymi przez 
Ministerstwo w zakresie pobrania plików JPK; 

 utworzenie nowego raportu generującego podmioty z „oczekiwanymi” JPK  
na podstawie dotychczasowej historii składania, z podziałem na poszczególne 
urzędy skarbowe, co pozwoliłoby urzędom na zainicjowanie odpowiednich 

                                                      
22 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
23 Aplikacja służąca składaniu wniosków i zgłaszaniu incydentów związanych z działaniem systemów 
informatycznych. 
24 Najwięcej problemów zgłosiły następujące jednostki: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie 
(44), Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie (43), Urząd Skarbowy w Stargardzie (25), Urząd 
Skarbowy w Choszcznie (25), Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie (25).  
25 W otrzymanych plikach JPK z Ministerstwa. 
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działań (także w zakresie postępowania karno-skarbowego) ukierunkowanych 
na doprowadzenie do wywiązywania się z obowiązku składania plików JPK; 

 zlikwidowanie problemów pojawiających się w trakcie weryfikacji raportów  
z niezgodnościami przekazywanymi przez Centrum Analiz, w tym dotyczących:  

 dodania podsumowań w pliku JPK, co umożliwiłoby szybką weryfikację pod 
kątem prawidłowości wykazanych kwot z kwotami w deklaracji VAT; 
zamiany znaku oddzielającego wielkości cakowite od dziesiętnych (z kropki 
na przecinek), co ułatwiłoby import danych do programów Microsoft Excel  
i LibreOffice Calc;  

 błędów w raportach polegających na niezgodnościach w nazwie 
kontrahenta na wykazie z nazwą podaną przez podatnika w pliku JPK; 

 nieaktualnych danych w zakresie obowiązków podatkowych w  module 
„WRO-Skarbiec”. 

We wszystkich przypadkach Izba otrzymywała wyjaśnienia Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej we Wrocławiu, który sukcesywnie rozwiązywał zgłaszane 
problemy. 

(akta kontroli str. 14, 31-34, 185-187) 

Dyrektor Izby wyjaśnił, że zgłaszał także problemy i propozycje rozwiązań 
związanych z funkcjonowaniem i dostosowaniem innych narzędzi informatycznych 
ewidencjonujących prowadzone czynności sprawdzające i kontrole podatkowe  
z wykorzystaniem plików JPK, np.: 

 dodanie znacznika JPK w aplikacji e-ORUS w raporcie „Wykaz Ewidencji 
Czynności Sprawdzających MF AP”, co usprawniłoby pracę podległych 
jednostek w automatycznym pobraniu danych w zakresie czynności 
sprawdzających uruchomionych w wyniku przekazanych plików JPK  
do weryfikacji (informację o rozwiązaniu problemu Izba otrzymała od Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie); 

 wprowadzenie znacznika JPK w podsystemie KONTROLA, co  umożliwiłoby 
wygenerowanie wykazu kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem pliku 
JPK (informacja o rozwiązaniu problemu została zamieszczona w intranecie 
podsystemu KONTROLA). 

 (akta kontroli str. 14, 30-31, 47-55) 

7. Izba od września 2017 r. zapewniła pracownikom wykorzystującym JPK udział 
w szkoleniach z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych. W okresie od 
1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. nie planowano i nie organizowano szkoleń 
dotyczących JPK. Od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w planie szkoleń kadr 
KAS na poziomie centralnym zostało zaplanowanych osiem szkoleń dla 40 
pracowników.  
W okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zrealizowano 38 szkoleń  
i spotkań centralnych dotyczących JPK obejmujących łącznie 310 miejsc 
szkoleniowych i 227 osób przeszkolonych26. Szkolenia i spotkania organizowane 
były przez Krajową Szkołę Skarbowości i Ministerstwo na ich koszt. Wydatki 
poniesione przez Izbę dotyczyły wyłącznie kosztów delegacji pracowników 
i wynosiły 31,6 tys. zł27.  
Tematyka szkoleń centralnych obejmowała m.in.: analizę i zastosowanie JPK  
w kontroli podatkowej i celno-skarbowej; stosowanie oprogramowania ACL 
                                                      
26 W 2017 r. na 22 szkoleniach obejmujących 265 miejsc przeszkolono 204 osoby, w 2018 r. - na 16 szkoleniach 
obejmujących 45 miejsc przeszkolono 23 osoby.    
27 W 2017 r. - 23 tys. zł, w 2018 r. - 8,6 tys. zł. Poniesione przez Izbę wydatki ogólne na szkolenia (bez 
wyodrębnienia szkoleń związanych z JPK) wynosiły w 2017 r.  – 518,8 tys. zł (według sprawozdania Rb-28 
z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r.), w pierwszej połowie 2018 r. – 578 tys. zł (według sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.). 
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w ramach postępowań kontrolnych z wykorzystaniem JPK na podstawie danych 
pozyskanych od podatników i ze źródeł wewnętrznych; automatyzację zadań 
w programie ACL-skrypty; oszustwa karuzelowe; zakres raportowania  
i strukturę logiczną plików; obowiązki poszczególnych podmiotów; możliwości 
wykorzystania JPK w obszarze podatków bezpośrednich; obsługę modułu 
JPK_Analizer i analizę pobranych danych w JPK_VAT.  
Od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Ministerstwo zorganizowało  
12 spotkań roboczych, w których uczestniczyli wyznaczeni koordynatorzy JPK_VAT. 
Podczas tych spotkań omawiano bieżące problemy z wykorzystaniem JPK 
i możliwości udostępnionych nowych funkcjonalności WRO-Systemu.  
Ponadto, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., pracownikom Izby 
i jednostek podległych zapewniono szkolenie e-learnig „JPK – informacje 
podstawowe” na bezpłatnej platformie szkoleniowej ATENA228. Szkolenie ukończyło 
343 pracowników.   
Od początku 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Izba zorganizowała również szkolenia 
wewnętrzne w formie dwóch spotkań i jednego instruktażu. Ich program dotyczył 
wykorzystania i obsługi JPK. W szkoleniach tych uczestniczyło łącznie 187 osób29. 
Wydatki na te szkolenia wyniosły 3,6 tys. zł30. 
Ogółem zostało przeszkolonych 757 pracowników Izby i podległych jednostek 
wykorzystujących pliki JPK. Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniach, 
przekazywali zdobytą wiedzę innym pracownikom w formie tzw. szkoleń 
kaskadowych i zamieszczali materiały szkoleniowe na dyskach sieciowych. 
Wszyscy użytkownicy WRO-Systemu zostali przeszkoleni w zakresie JPK na 
szkoleniach zewnętrznych lub wewnętrznych.  
Ponadto od 12 sierpnia 2016 r. do 8 maja 2018 r. Izba zorganizowała 
z kierownictwem podległych jednostek sześć narad dotyczących funkcjonowania 
JPK, w których udział brało od 21 do 74 osób.  

 (akta kontroli str.14, 34-37, 71-101, 200-201) 

8. Izba określiła i wdrożyła uregulowania wewnętrzne31 dotyczące bezpieczeństwa 
informacji w zakresie pobierania danych od podatników i ich przechowywania. 
W Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Izby32 zostały zawarte m.in.: 
„Procedura przygotowania/dostosowania stanowiska komputerowego do 
eksploatacji”; „Procedura zarządzania uprawnieniami do systemów 
informatycznych”; „Procedura uwierzytelniania użytkowników oraz zarządzania 
identyfikatorami i hasłami”; „Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia 
pracy w systemach informatycznych”; „Procedura tworzenia kopii zapasowych”. 

(akta kontroli str. 451-453, 457-472) 

Analiza dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Izbie procedur bezpieczeństwa 
systemów informatycznych wykazała, że: 

 w przypadku wszystkich 10 pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy  
w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., dostęp  
do WRO-Systemu został unieważniony; 

 trzem pracownikom (z 18) przeniesionym w ww. okresie przeniesiono 
z podległych jednostek do Izby, do dnia 13 września 2018 r. nie zablokowano 
uprawnień do WRO-Systemu nadanych w poprzednim miejscu pracy; 

                                                      
28 Usługa Zdalnej Edukacji Resortu Finansów. 
29 114 osób w spotkaniach, 73 osoby w instruktażu. 
30 W 2017 r. - 2,3 tys. zł, w 2018 r. – 1,3 tys. zł. 
31 Zarządzenie nr 257/2017 Dyrektora Izby z 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia i wdrożenia zasad 
bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Izbie, zmienione zarządzeniem 
27/2018 z 8 marca 2018 r. w zakresie m.in. „Procedury zarządzania uprawnieniami do systemów 
informatycznych”. 
32 Instrukcja ujednolicona na podstawie zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Izby z 8 marca 2018 r. 
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 jednemu pracownikowi przeniesionemu z podległej jednostki do Izby 16 
października 2017 r. , uprawnienia w WRO-Systemie nadane w poprzednim 
miejscu pracy, zostały zablokowane 10 września 2018 r., tj. po upływie 329 dni 
od dnia przeniesienia. 

 (akta kontroli str. 452-456) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin33 w budynku Izby przy ul. Energetyków 55  
w Szczecinie w zakresie sposobu wdrożenia procedur bezpieczeństwa informacji 
ustalono, że: […]34. 

 (akta kontroli str. 438-445) 
 
9. W początkowym okresie przekazywania przez podatników plików JPK_VAT  
(tj. w roku 2016 r.  i w I półroczu 2017 r.) w podległych Izbie jednostkach wystąpiły 
następujące problemy ograniczające wykorzystanie możliwości wynikających 
z wprowadzenia JPK: 

 nie funkcjonowała walidacja danych w zakresie poprawności numeru NIP; 
problem ten został rozwiązany poprzez wydzielenie w rejestrze zakupów 
kolumny „nr dostawcy” i poddaniu jej procesom walidacyjnym w zakresie 
polskich numerów NIP (10 cyfr, znaki „rozdzielające”, sumy kontrolne, 
porównanie pierwszych trzech cyfr z numerami urzędów skarbowych) oraz 
numerów NIP UE (dwa znaki tekstowe oraz minimalnie sześć cyfr); 

 pliki JPK_VAT miały zawsze znacznik „0”, niezależnie od tego, czy był to 
pierwotny plik, czy korekta pliku; pracownik obsługujący plik JPK_VAT musiał 
wykonywać dodatkowe czynności związane z ustaleniem, który z plików jest 
plikiem ostatecznym; problem został rozwiązany poprzez dodanie w pliku 
JPK_VAT pola z opcją wskazania, czy plik jest pierwotny, czy jest to kolejna 
wersja (cel złożenia: korekta). 

(akta kontroli str. 14, 53, 60-61, 102-103, 587-588) 

Dyrektor Izby wyjaśnił, że problemem były także opóźnienia czasowe dostępności 
plików JPK_VAT w WRO-Systemie, w porównaniu z ich dostępnością  
w JPK_Lunetka. Problem, po jego zasygnalizowaniu, został rozwiązany, 
tj. zwiększyła się częstotliwość zasilania aplikacji WRO-Systemu plikami 
JPK_VAT.  Na 20 września 2018 r. opóźnienia dostępności plików JPK w WRO-
Systemie, o ile występowały, wynosiły jeden dzień.  

(akta kontroli str. 10-11, 102-103, 164) 

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

1. W wyniku przeprowadzonych oględzin35 10 wybranych stanowisk 
komputerowych pracowników Izby ustalono, że na jednym stanowisku 
komputerowym36 nie zablokowano użytkownikowi możliwości wprowadzenia zmian 
ustawień systemu BIOS poprzez zastosowanie hasła. 
Powyższe było niezgodne z § 20 ust. 2 pkt 7 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

                                                      
33 W dniu 12 września 2018 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.), dalej: ustawa o NIK. 
34 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
35 W dniu 12 września 2018 r. 
36 Numer komputera 3201-487/15388-W. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych37   
oraz pkt 8 ppkt 1 i 6 „Procedury przygotowania/dostosowania stanowiska 
komputerowego do pracy”38, stanowiącej załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania 
Systemami Informatycznymi Izby. 

(akta kontroli str. 440, 734-739) 

[…]39 V Zastępca Dyrektora Izby, któremu podlegał Pion Informatyki wyjaśnił, że 
zabezpieczenia budynku znacznie redukują prawdopodobieństwo ingerencji osób 
postronnych w stanowisko komputerowe. […]40 Niezastosowanie się do wytycznych 
określonych w ww. procedurze wewnętrznej podczas konfikuracji i przygotowania do 
pracy nowego komputera wynikał przede wszystkim ze zredukowanego stanu 
zatrudnienia (dwóch pracowników w Drugim Dziale Wsparcia Informatycznego). 
Błąd ten został skorygowany niezwłocznie podczas przeprowadzanej kontroli. (…) 
[…]41. 

(akta kontroli str. 446-450) 

2. Trzem pracownikom (z 18) przeniesionym do Izby z podległych urzędów42 
w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. nie zablokowano uprawnień do 
WRO-Systemu nadanych w poprzednich miejscach pracy. Na 13 września 2018 r. 
były one nadal aktywne.  Ponadto, jednemu pracownikowi przeniesionemu do Izby 
16 października 2017 r. uprawnienia zostały zablokowane dopiero po 329 dniach 
(licząc od dnia przeniesienia).  
Było to niezgodne z wymogami § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności43 oraz pkt 5.1 ppkt 7 i pkt 5.2 ppkt 1 „Procedury 
zarządzania uprawnieniami do systemów informatycznych, stanowiącej załącznik 
nr 2 do Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Izby44.  

(akta kontroli str. 452-472, 475, 477, 479-481, 484-486) 

                                                      
37 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wskazane 
przepisy stanowią, że: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez 
zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie  
działań: (…) 7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, 
uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez: a)  monitorowanie dostępu do informacji, b)  czynności zmierzające 
do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, c)  zapewnienie środków 
uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji; 
(…) 9)   zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, 
usunięcie lub zniszczenie.” 
38 Które stanowią, że: „1. Należy zablokować możliwość zmiany ustawień systemu BIOS poprzez zastosowanie 
hasła. (…) 6. Każde stanowisko komputerowe, jak również urządzenia peryferyjne (o ile istnieje techniczna 
możliwość) należy zsynchronizować z referencyjnym źródłem czasu przyjętym w Izbie. Użytkownik nie może 
posiadać uprawnień do dokonywania zmiany czasu systemowego.” 
39 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
40 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
41 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
42 Kody jednostek 3217,3281/428000. 
43 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez 
kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących 
działań: 4) podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji 
posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez 
nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji; 5)   bezzwłocznej zmiany 
uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4. 
44 pkt 5.7 ppkt 1 i 4  (po ujednoliceniu Instrukcji Zarzadzania Systemami Informatycznymi na podstawie 
zarządzenia nr 27/2018 Dyrektora Izby z 8 marca 2018 r.), które stanowią m.in. o obowiązku złożenia wniosku  
o odebranie uprawnień do aplikacji/zasobów z obsługą centralną najpóżniej w dniu zmiany jednostki 
organizacyjnej przez pracownika oraz o obowiązku niezwłocznego wykonania przeglądu uprawnień nowego 
pracownika i złożeniu stosownych wniosków o odebranie zbędnych i nadanie uprawnień umożliwiających 
realizację zadań na nowym stanowisku.  
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[…]45 Kierownik Referatu Zarządzania Ryzykiem oraz […]46, Kierownik Referatu 
Spraw Karnych Skarbowych wyjaśniły, że po przeniesieniu trzech pracowników 
z podległych jednostek do Izby dokonały weryfikacji nadanych pracownikom 
uprawnień do WRO-Systemu w stosunku do zakresu realizowanych zadań. Uznały, 
że posiadane przez nich uprawnienia do WRO-Systemu są niezbędne do realizacji 
zadań związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. W związku 
z powyższym uznały, że nie było konieczności występowania o odebranie 
uprawnień. Nadane uprawnienia były adekwatne do realizowanych przez tych 
pracowników zadań, również po przeniesieniu z podległych jednostek do Izby.   

(akta kontroli str. 473-474, 476, 478, 482) 

[…]47 Kierownik Referatu Rejestru Należności Publicznoprawnych i Nadzoru nad 
Centralnym Organem Wierzyciela wyjaśnił, że 18 czerwca 2018 r. otrzymał  
(od koordynatora nadawania uprawnień w WRO-Systemie) informację o przesłaniu 
podpisanego wniosku odebrania uprawnień do WRO-Systemu dla przeniesionego  
 do jego komórki organizacyjnej pracownika. Do tego czasu nie posiadałem żadnej 
wiedzy o posiadanych przez pracownika uprawnieniach w aplikacji WRO-System. 
(…) Z informacji zawartych w treści wiadomości elektronicznej wynikało, że wniosek 
o odebranie uprawnień został już złożony za pośrednictwem Regionalnej Kartoteki 
Uprawnień. Nie posiadam wiedzy kto złożył wniosek za pośrednictwem aplikacji 
RKU, jak też technicznej możliwości samodzielnej weryfikacji tej informacji 
w aplikacji RKU.  

„Wniosek o modyfikację uprawnień w aplikacji WRO-System” został podpisany 
przez Kierownika Referatu Rejestru Należności Publicznoprawnych i Nadzoru nad 
Centralnym Organem Wierzyciela 19 czerwca 2018 r.  i następnego dnia 
(20 czerwca) wysłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej 
do koordynatora ds. nadawania uprawnień.  

(akta kontroli str. 483, 487-495) 

[…]48 Koordynator ds. nadawania uprawnień wyjaśnił (…)  
O zasadności posiadanych przez pracownika uprawnień decyduje wyłącznie jego 
bezpośredni lub pośredni przełożony. (…) nie znam powodów, dla których 
uprawnienia Pana (…) zostały zablokowane z opóźnieniem. Najbardziej 
prawdopodobną przyczyną wydaje się być brak złożenia wniosku o odebranie 
uprawnień skierowanego do WRO-System wynikający np. z potrzeby posiadania 
przez użytkownika tych uprawnień w nowej jednostce. Formularz o odebranie 
uprawnień dla Pana (…) został odebrany przez koordynatora, a następnie po 
weryfikacji pod względem formalnym przekazany przez niego do WRO-System  
w dniu 10.09.2018 r. (…) nie są mi znane powody, dla których administrator WRO-
System nie odebrał uprawnień Pani (…) w jednostce 3217 pomimo przekazania 
przeze mnie w dniu 20.06.2018 r. wniosku o ich odebranie. Mogę jedynie 
domniemywać, że powodem nieodebrania uprawnień przez administratora 
centralnego mogła być niezgodność jednostki, do której użytkownik był przypisany 
w  systemie (3217) z jednostką, z której wniosek został złożony (3201) lub np. 

                                                      
45 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
46 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
47 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
48 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną dotyczącą procesu i metodyki prowadzenia 
kontroli oraz postępowań podatkowych przez jednostki podległe Izbie. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 1 uodip. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Izby. 
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problem z powiązaniem skanu wniosku przesyłanego przeze mnie z elektronicznym 
wnioskiem złożonym w systemie. (…) Różnica pomiędzy jednostką, na której Pani 
(…) posiadała aktywne uprawnienia, a jednostką, która złożyła wniosek o odebranie 
uprawnień była również powodem braku mojej reakcji na nieodebranie uprawnień 
przez administratora centralnego. (…) Ponieważ wniosek wpłynął z jednostki 3201, 
a na wniosku brak jest informacji, która jednostka wnioskowała o nadanie 
uprawnień, sprawdziłam czy nazwisko Pani (…) znajduje się na liście użytkowników 
jednostki 3201. W/w nazwiska nie znalazłam na liście użytkowników, więc uznałam, 
że wniosek został zrealizowany, a uprawnienia odebrane. Dodatkowo chciałabym 
wyjaśnić, iż jako koordynator nie otrzymuję od administratora centralnego żadnej 
informacji o stanie realizacji złożonych przeze mnie wniosków. Nie otrzymuję nawet 
informacji w przypadku, gdy administrator odrzuci wniosek ze względów formalnych. 
Do modułu „Koordynator JPK” (rola w systemie, jaką posiadam) nie ma ogólnie 
dostępnego opisu, a użytkownik, któremu odebrano uprawnienia jest w systemie 
prezentowany na jeden z trzech sposobów: użytkownik ‘znika’ z jednostki lub 
posiada status ‘nieaktywny’ i nie posiada żadnych uprawnień lub posiada status 
‘aktywny’ i nie posiada żadnych uprawnień. Nie jest mi znany klucz, według którego 
administrator centralny stosuje dane oznaczenie. (…) Kierownika Referatu Rejestru 
Należności Publicznoprawnych i Nadzoru nad Centralnym Organem Wierzyciela 
poprosiłam jedynie o dopełnienie formalności związanych z odebraniem uprawnień 
Pani (…) polegających na przesłaniu pocztą elektroniczną wypełnionego zgodnie 
z  ‘Instrukcją wypełniania wniosku o założenie lub modyfikację uprawnień WRO-
Systemu’ formularza. Pan Kierownik złożył odpowiedni wniosek w RKU w dniu 
11.06.2018 r., natomiast nie załączył obligatoryjnie wymaganego przez WRO-
System formularza odebrania uprawnień.  

(akta kontroli str. 496-500) 

W toku kontroli NIK wystąpiono o aktualizację uprawnień nadanych w poprzednich 
miejscach pracy. Na dzień zakończenia kontroli uaktualniono uprawnienia nadane 
do WRO-Systemu w zakresie kodu jednostki w zakładce „Mój profil”. 

(akta kontroli str. 525-526) 

NIK zwraca uwagę, że powyższe mogło skutkować błędnymi statystykami 
w jednostce kontrolowanej (tj. zaniżeniem liczby zdarzeń odnotowanych w WRO-
Systemie przez pracowników Izby) i innych  jednostkach (poprzez zawyżenie liczby 
zdarzeń). Ponadto mogło to utrudniać Ministerstwu ocenę wykorzystywania narzędzi 
przez poszczególne jednostki KAS.    

Izba sukcesywnie udostępniała podległym jednostkom sprzęt komputerowy 
oraz niezbędne programy i aplikcje umożliwiające wykorzystanie plików JPK. 
Pracownikom nadawano uprawnienia do WRO-Systemu od 4 kwietnia 2017 r. 
Aplikacja GenJPK pozwalająca na wczytanie i analizę wszystkich struktur JPK 
została udostępniona jednostkom od 1 sierpnia 2018 r. Izba posiadała dostęp 
do   dodatkowych funkcjonalności aplikacji umożliwiających przeprowadzenie analiz 
przydatnych w ramach prowadzonych przez podległe jednostki kontroli lub 
postępowań. Izba reagowała na wszystkie zgłaszane problemy związane 
z funkcjonowaniem narzędzi informatycznych i rozwiązywała je na bieżąco. 
Od września 2017 r. zapewniła szkolenia w różnych formach wszystkim 
pracownikom wykorzystującym JPK. Przyjęte w Izbie procedury, rozwiązania 
organizacyjne oraz infrastruktura informatyczna, poza pięcioma przypadkami, 
gwarantowały bezpieczeństwo danych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
niezabezpieczenia systemu BIOS przed zmianami w jednym z 10 objętych 
oględzinami komputerów, dokonania z opóźnieniem (329 dni) blokady uprawnień do 
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WRO-Systemu nadanych przez poprzedniego pracodawcę jednemu pracownikowi  
oraz niedokonania tej blokady trzem pracownikom (z 18 przeniesionych do Izby). 

2. Nadzór nad wdrożeniem i wykorzystaniem JPK przez 
podległe jednostki organizacyjne 

1. Zadania nadzoru i wsparcia w zakresie wykorzystywania elektronicznych narzędzi 
wspomagających kontrolę podatkową i celno-skarbową przypisano w § 33 
„Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie”49 
Referatowi Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej w Wydziale Kontroli 
Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej, Zarządzania Ryzykiem oraz Współpracy 
Międzynarodowej Izby.  

(akta kontroli str. 596-603) 

Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem i wykorzystaniem JPK sprawował IV Zastępca 
Dyrektora Izby, któremu podlegał Pion Kontroli, Cła i Audytu. Do zadań Zastępcy 
Dyrektora należało  m.in.: ocena poziomu realizacji wyznaczonych celów działania 
Izby, formułowanie wytycznych lub zaleceń do właściwych jednostek oraz 
wydawanie poleceń służbowych naczelnikom podległych urzędów w następujących 
sprawach: 

 intensyfikacji działań składających się na kompleksową obsługę plików JPK  
ze wskazaniem obligatoryjnego korzystania z udostępnionych narzędzi 
informatycznych, w szczególności z JPK_Lunetka i WRO-Systemu; 

 śledzenia komunikatów publikowanych na stronie Ministerstwa dotyczących 
JPK; 

 zwiększenia dbałości o efektywny przepływ informacji w jednostkach; 

 zapoznania pracowników z opracowaniem dotyczącym zasad kontroli  
z wykorzystaniem JPK; 

 inwentaryzacji posiadanych zasobów i dokonania alokacji w przypadku 
stwierdzonych potrzeb. 

(akta kontroli str. 604-667) 

2.  W zakresie składania wniosków i zapotrzebowania na narzędzia wspomagające 
kontrolę podatkową i celno-skarbową Dyrektor Izby wyjaśnił m.in., że w czerwcu 
2017 r. przeprowadzona została analiza potrzeb, która wykazała zapotrzebowanie 
na ok. 100 licencji Microsoft Office w wersji nie niższej niż 2007. Podległym 
jednostkom na stanowiska pracy związane z obsługą plików JPK przekazano 87 
licencji Microsoft Office. W styczniu 2018 r. przekazano podległym urzędom  
30 laptopów dedykowanych obsłudze JPK. W  maju 2018 r. zakupiono 15 stacji 
roboczych o znacznej mocy przetwarzania na potrzeby użytkowników 
przetwarzających duże pliki. (…) Ponadto, w związku z uwzględnieniem przez 
Ministerstwo w planie finansowym Izby środków na realizację zadań o charakterze 
strategicznym, istotnych z punktu widzenia całej administracji i zabezpieczeniem 
części tych środków na prowadzenie analiz i typowanie do kontroli łańcuchów 
transakcyjnych oraz pogłębioną analizę, przeprowadzono rozpoznanie potrzeb 
komórki Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie 
realizującej zadanie centralne, tj. Referatu ds. Analiz, Monitorowania i Wykrywania 
Nieprawidłowości na Rynku Paliw. W wyniku tego zgłoszono potrzebę zakupu 
serwera do pracy na bazie danych JPK. (…) Serwer umożliwiający załadowanie 
danych z jednego roku wraz z systemem archiwizacji danych tego roku, umożliwi 

                                                      
49 Stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Izby z 1 marca 2017 r., tekst ujednolicony na 
podstawie zarządzenia 79/2018 z 7 lipca 2018 r.  
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komputerową analizę systemową wszystkich danych i pozwoli na wdrożenie modeli 
predykcyjnych bazujących na zaburzeniach w strukturach danych. 

(akta kontroli str. 13, 132-134, 195-199, 202, 376-378, 594) 

Izba przeprowadziła rozpoznanie potrzeb Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Szczecinie50 i zgłosiła potrzebę zakupu serwera 16 maja 2018 r. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 27 września 2018 r., zakupu nie 
zrealizowano. 

(akta kontroli str.197-198, 732-733) 

Od momentu uruchomienia aplikacji WRO-System, podległe jednostki złożyły 
wnioski o nadanie uprawnień 1 118 użytkownikom; na 30 czerwca 2018 r. 
użytkowników aktywnych było 1 111 (99,4%). Na poziomie regionalnym 
(w Referacie Bezpieczeństwa i Licencji) został wyznaczony koordynator w zakresie 
nadawania uprawnień do aplikacji WRO-System.  

Od chwili uruchomienia aplikacji JPK-Lunetka uprawnienia nadano 130 
użytkownikom; na 30 czerwca 2018 r. liczba aktywnych użytkowników wynosiła 130. 
Dostęp do tej aplikacji odbywał się za pośrednictwem resortowej sieci intranetowej, 
poprzez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox (narzędzie ma charakter aplikacji 
webowej).  

Dostęp do narzędzi GeneratorSum i JPKGen był udostępniony dla wszystkich 
pracowników Izby i podległych jednostek. 

(akta kontroli str. 8, 376-378, 593) 

3. Dyrektor Izby wyznaczył 28 kwietnia 2017 r. czterech koordynatorów mających za 
zadanie monitorowanie i koordynowanie spraw związanych z wykorzystaniem JPK, 
w tym dwóch w strukturze JPK_VAT, i po jednym w WRO-Systemie w modułach 
„Odroczenia” i „Wierzytelności”. Następnie 18 czerwca 2018 r. wyznaczono dwóch 
koordynatorów w strukturach na żądanie. W II kwartale 2017 r. w podległych 
jednostkach również wyznaczono koordynatorów obsługujących pliki JPK.  

(akta kontroli str. 202-206, 215-224) 

Dyrektor Izby wyjaśnił (…) Termin złożenia pierwszych plików JPK_VAT za miesiąc 
lipiec 2016 r. przez duże podmioty to 25 sierpnia 2016 r. (…) Podmioty (…) 
zaliczane do grupy podmiotów dużych to najmniejsza populacja podmiotów. W lipcu 
2016 r. Dyrektor Izby (…) podjął czynności mające na celu oszacowanie ilości 
podmiotów będących dużymi przedsiębiorcami.  W wyniku działań analitycznych 
oszacowano, że do składania plików JPK_VAT w województwie 
zachodniopomorskim będzie zobowiązanych 185 podmiotów (przy ogólnej liczbie 
podatników podatku VAT około 75 000). Zauważyć należy, że działania urzędów, 
czy to w postaci kontroli, czy też postępowań podatkowych powinny co do zasady 
skupiać się na okresach bieżących, rozumianych jako dwa najwcześniejsze lata 
i miesiące roku bieżącego. Z reguły jednak, jak wskazuje praktyka, działania 
urzędów skupiają się na pełnych okresach rozliczeniowych, czy to pełny rok, czy też 
kwartał. Dlatego też ilość działań w roku 2016 – obejmujących okresy, za które to 
już duże podmioty winny złożyć JPK_VAT do ogólnej  liczby działań jest znikoma, 
a wręcz śladowa. (…) Dlatego też nie było potrzeby wyznaczania koordynatorów ds. 
JPK_VAT (…).  

(akta kontroli str. 527- 531) 

Do zadań poszczególnych koordynatorów należało:  
1) koordynatorów JPK_VAT – kompleksowa obsługa plików JPK polegająca na 
wsparciu podległych jednostek i bezpośredniej współpracy z nimi; organizowanie 

                                                      
50 22 marca 2018 r. 
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szkoleń wewnętrznych i spotkań z podległymi jednostkami; uczestnictwo 
w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo, na których omawiano problemy 
oraz zadania związane z obsługą raportów rozbieżności w plikach JPK 
przekazywanych z Ministerstwa;  

2) koordynatora modułu „Odroczenia” – zapewnienie kompletności danych poprzez 
bieżące odnotowanie w aplikacji WRO-System informacji o wydaniu decyzji 
w sprawie odroczenia terminu złożenia pliku JPK przez podatnika (informacje 
mające bezpośredni wpływ na osiągniętą wartość miernika JPK);  

3) koordynatora modułu „Wierzytelności” – monitorowanie stopnia realizacji 
przekazywanych przez Ministerstwo raportów w zakresie dokonanych zajęć 
egzekucyjnych wierzytelności u kontrahenta dłużnika i zajęć zabezpieczających;  

4) koordynatorów JPK w strukturach na żądanie – wsparcie podległych jednostek 
w zakresie wykorzystania GenJPK; sporządzanie sprawozdawczości w zakresie 
wykorzystania przez podległe jednostki struktur JPK na żądanie podczas 
prowadzonych czynności służbowych; bieżące informowanie przełożonych o ryzyku 
niepobierania podczas prowadzonych czynności służbowych plików JPK na żądanie 
celem podjęcia odpowiednich działań zaradczych (wsparcie informatyczne, 
szkolenia). 

(akta kontroli str. 202-206, 532-586) 

4. Dyrektor Izby monitorował stopień wykorzystania JPK m.in. zobowiązując 
w 2018 r. podległe jednostki do przesyłania comiesięcznych zestawień w zakresie 
liczby żądań struktur JPK innych niż JPK_VAT (skierowanych do podatników). 
Informacje te w ujęciu kwartalnym były przekazywane do Ministerstwa, zgodnie  
z obowiązującymi terminami. 

Według informacji przekazanych Ministerstwu za okres od 1 stycznia 2018 r. do  
30 czerwca 2018 r.51 struktury JPK zostały pobrane ogółem od 14 podatników: od 
jednego podatnika struktura JPK_KR, od pięciu podatników – JPK_FA, od pięciu 
podatników – JPK_WB, od trzech podatników – JPK-MAG. 

(akta kontroli str. 258-262, 385-402) 

Dyrektor Izby wyjaśnił (…) Dodatkowo sprawuję ciągły nadzór w zakresie plików 
JPK_VAT, wynikający z weryfikacji niezgodności w raportach przekazywanych  
z poziomu centralnego. Raporty te są przekazywane do podległych jednostek,  
w celu uruchomienia wszelkich czynności dozwolonych prawem, w szczególności 
czynności sprawdzających. Wyniki  przeprowadzonych czynności służbowych przez 
urzędy skarbowe następnie są weryfikowane na poziomie regionalnym, (poprzez 
sprawdzenie poprawności każdego ze zweryfikowanych przez US rekordów 
i w razie konieczności dokonania poprawek w uzgodnieniu z pracownikami 
podległych US, którzy weryfikowali przesłany rekord). Podczas realizacji tego 
zadania koordynator ds. JPK jest w stałym kontakcie telefonicznym czy też              
e-mailowym z pracownikami urzędów skarbowych. Dopiero po dokonaniu weryfikacji 
danych uwidocznionych w raportach, podlega on przekazaniu do Ministerstwa 
Finansów. Dla zobrazowania, tylko w  I półroczu br. do weryfikacji do urzędów 
skarbowych zostało przekazanych 25 518 rekordów (…). 

 (akta kontroli str. 13, 134) 

Z ogólnej liczby zapisów (25 518) do 31 sierpnia 2018 r. zostało przeanalizowanych  
i przekazanych do Departamentu Analiz w Ministerstwie 13 801 zapisów, w tym 
11 479 zakończonych i 2 322 niezakończone (czynności w toku). 
Z modułu „Raporty” w aplikacji WRO-System Departament Analiz Ministerstwa 
pobrał 11 717 zapisów, w tym 9 733 zakończone i 1 984 niezakończone. 

                                                      
51 Po korekcie danych dokonanych przez Zachodniopomorski Urzad Celno-Skarbowy w Szczecinie. 
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(akta kontroli str. 595) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) jednostki podległe Izbie w zakresie podatku VAT 
przeprowadziły łącznie 4 051 kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Liczba 
przeprowadzonych kontroli zmalała z 1 510 w 2015 r. do 934 w 2017 r. (spadek  
o 38,2%) oraz z 808 w pierwszym półroczu 2015 r. do 250 w pierwszej połowie 2018 r.  
(spadek o 69,1%).  

W latach 2017-2018 (do 30.06.) przeprowadzono łącznie 1 184 kontrole podatkowe 
i celno-skarbowe. W okresie tym liczba kontroli przeprowadzonych w wyniku 
czynności analitycznych wykonanych z wykorzystaniem JPK wyniosła 68 
i wykazywała tendencję wzrostową: z 22 w 2017 r. do 46 w pierwszym półroczu 
2018 r. (wzrost o 109,1%). Kontrole z wykorzystaniem JPK stanowiły 5,7% ogólnej 
liczby kontroli przeprowadzonych w tym okresie. 

W latach 2015-2018 (do 30.06) jednostki Izby w zakresie podatku VAT 
przeprowadziły łącznie 3 287 kontroli, w których ujawniono nieprawidłowości 
skutkujące uszczupleniem należności budżetowych. Liczba tych kontroli w 2015 r. 
wynosiła 1 238 i w porównaniu do 2017 r. zmalała do 758 (spadek o 38,8%). Liczba 
kontroli w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiła 653 i zmalała do 218 w pierwszym 
półroczu 2018 r. (spadek o 66,6%). Suma stwierdzonych uszczupleń podatkowych 
wynikających z przeprowadzonych kontroli w tym okresie wynosiła łącznie  
3,2 mld zł. Suma stwierdzonych uszczupleń podatkowych w 2015 r. wynosiła 
960,2  mln zł i zmalała w 2017 r. do 806,6 mln zł (spadek o 16%). W pierwszej 
połowie 2018 r. uszczuplenia wynosiły 192,3 mln zł. 

W latach 2017-2018 (do 30.06.) kwoty szczupleń wyniosły ogółem 998,9 mln zł. 
Suma stwierdzonych uszczupleń podatkowych, wynikających z przeprowadzonych 
kontroli z wykorzystaniem JPK_VAT w latach 2017-2018 (do 30.06.) wyniosła 
9 mln zł i wykazywała tendencję wzrostową: z 0,9 mln zł w 2017 r. do 8,1 mln zł 
w pierwszym półroczu 2018 r. (wzrost o 761,2%). Uszczuplenia stwierdzone 
w kontrolach z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,9% ogólnej kwoty uszczupleń 
stwierdzonych w tym okresie.  

W latach 2015-2018 (do 30.06.) kwoty wynikające z korekt deklaracji złożonych 
przez podatników po przeprowadzonych kontrolach wynosiły łącznie 111,1 mln zł. 
Kwoty wynikające z korekt złożonych po przeprowadzonych kontrolach w 2015 r. 
wyniosły 46,5 mln zł i zmalały w 2017 r. do 17,6 mln zł (spadek o 62,3%), 
w pierwszej połowie 2015 r. wyniosły 11,7 mln zł i wzrosły do 12,7 mln zł 
w pierwszej połowie 2018 r. (wzrost o 8,3%).  

Kwoty korekt złożonych w latach 2017-2018 (do 30.06.) wyniosły łącznie 30,2 mln zł.  
Kwoty wynikające z korekt złożonych po przeprowadzonych kontrolach 
z wykorzystaniem JPK_VAT wyniosły w tym samym okresie 4,7 mln zł i wykazywały 
tendencję wzrostową: z 0,1 mln zł w 2017 r. do 4,6 mln zł w pierwszym półroczu 
2018 r. (wzrost o 4 500%). Kwoty korekt złożonych po przeprowadzonych kontrolach 
z wykorzystaniem JPK stanowiły 15,7% ogólnej kwoty korekt złożonych w tym 
okresie. 

(akta kontroli str. 668) 

W okresie 2015-2018 (do 30.06) do przeprowadzenia kontroli w zakresie podatku 
VAT wytypowano łącznie 3 336 podmiotów. Liczba podmiotów wytypowanych do 
kontroli w 2017 r. wynosiła 716 i zmalała o 43,4% w porównaniu do 2015 r., 
w pierwszej połowie 2018 r. wynosiła 241 i zmalała o 65,9% w porównaniu do 
pierwszej połowy 2015 r.  

Ogólna liczba podmiotów wytypowanych do kontroli w latach 2017-2018 (do 30.06.) 
wyniosła 957. Liczba podmiotów wytypowanych do kontroli z wykorzystaniem JPK 
wyniosła w tym okresie 106 i wzrosła z 25 w 2017 r. do 81 w pierwszej połowie 
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2018 r. (wzrost o 224%). Liczba podmiotów wytypowanych do kontroli 
z wykorzystaniem JPK stanowiła 11,1% ogólnej liczby podmiotów wytypowanych do 
kontroli w tym okresie. 

(akta kontroli str. 669) 

W latach 2015-2018 (do 30.06.) jednostki Izby w zakresie podatku VAT 
przeprowadziły łącznie 1 795 postępowań podatkowych zakończonych wydaniem 
decyzji wymiarowej. Liczba postępowań podatkowych zakończonych decyzją 
wzrosła z 556 w 2015 r. do 558 w 2017 r. (wzrost o 0,4%), natomiast zmalała z 253 
w pierwszej połowie 2015 r. do 193 w pierwszej połowie 2018 r. (spadek o 23,7%).  

W latach 2017-2018 (do 30.06.) prowadzono łącznie 751 postępowań podatkowych 
zakończonych decyzją. W 2017 r. i w pierwszej połowie 2018 r. prowadzono po 
jednym postępowaniu, w którym wykorzystano plik JPK_VAT. 

W latach 2015-2018 (do 30.06.) suma kwot przypisów wynikająca z wydanych 
decyzji wynosiła łącznie 183,4 mln zł. Kwoty wynikające z wydanych decyzji zmalały 
z 62,5 mln zł w 2015 r. do 61,4 mln zł w 2017 r. (spadek o 1,7%), natomiast wzrosły 
z 14 mln zł w pierwszej połowie 2015 r. do 32,2 mln zł w pierwszej połowie 2018 r. 
(wzrost o 129,9%).  

W latach 2017-2018 (do 30.06.) kwoty przypisów z decyzji wyniosły 93,5 mln zł. 
Kwoty wynikające z decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowania 
z wykorzystaniem JPK_VAT wyniosły w tym okresie 0,06 mln zł i wzrosły z 0,02 mln 
zł w 2017 r. do 0,04 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. (wzrost o 56%). Kwoty 
przypisów z decyzji wydanych z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,07% ogólnej kwoty 
przypisów z tego okresu. 

W latach 2015-2018 (do 30.06.) suma wyegzekwowanych kwot przypisów 
wynikających z decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowania wynosiła 
łącznie 15,5 mln zł. Suma tych kwot wzrosła z 3,7 mln zł w 2015 r. do 6 mln zł 
w 2017 r., oraz z 1,3 mln zł w pierwszej połowie 2015 r. do 3,3 mln zł w pierwszej 
połowie 2018 r. (wzrost o 158,2%).  

Suma wyegzekwowanych kwot przypisów w latach 2017-2018 do (30.06.) wyniosła 
9,3 mln zł. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. nie wyegzekwowano kwot 
wynikających z decyzji wydanych po przeprowadzeniu postępowania 
z wykorzystaniem JPK_VAT.  

W latach 2015-2018 (do 30.06) suma wstrzymanych wypłat nienależnego zwrotu 
VAT wynosiła łącznie 31,9 mln zł. Suma wstrzymanych wypłat wzrosła z 2,8 mln zł 
w 2015 r. do 17,2 mln zł w 2017 r. (wzrost o 507,2%) oraz z 2 mln zł w pierwszej 
połowie 2015 r. do 8,1 mln zł w pierwszej połowie 2018 r. (wzrost o 309,1%).  
Suma wstrzymanych wypłat zwrotu podatku VAT w latach 2017-2018 (do 30.06.) 
wyniosła 25,3 mln zł. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. nie wstrzymano wypłat 
nienależnego zwrotu VAT w odniesieniu do postępowań prowadzonych 
z wykorzystaniem JPK_VAT.  

(akta kontroli str. 670) 

Średni czas trwania kontroli zakończonych52, w których nie wykorzystywano JPK, 
wzrastał z 21 dni w 2015 r. do 40 dni w 2017 r. (wzrost o 90,5%). Wzrost średniego 
czasu trwania kontroli nastąpił także porównując pierwszą połowę 2015 r. do 
pierwszej połowy 2018 r. (wzrost z 19 do 70, tj. o 268,4%).  
Średni czas trwania kontroli, w których wykorzystano JPK, wynosił w 2016 r. 5 dni53, 
w 2017 r. 18 dni, a w pierwszej połowie 2018 r. 42 dni. Wykorzystanie JPK 
spowodowało skrócenie średniego czasu trwania kontroli odpowiednio o 24 dni 

                                                      
52 Liczony jako liczba dni między datą wszczęcia kontroli (w roku 2015, 2016, 2017 lub 2018) a datą 
zakończenia kontroli.  
53 Od 1 lipca 2016 r. do przekazywania plików JPK zostali zobowiązani duzi przedsiębiorcy. 
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(tj. 82,8%) w 2016 r.,  22 dni (tj. 55%) w 2017 r., 28 dni (tj. 40%) w 2018 r. (do 
30.06.). 

Średni czas trwania zakończonych w danym roku postępowań podatkowych54,  
w których nie wykorzystywano JPK, wzrósł z 213 dni w 2015 r. do 268 dni  
w 2017 r. (wzrost o 26%). W porównaniu pierwszej połowy 2015 r. do pierwszej 
połowy 2018 r. średni czas trwania kontroli wzrósł z 185 do 290 (wzrost o 56,7%). 

Średni czas trwania postępowań podatkowych, w których wykorzystywano JPK, 
wynosił w 2017 r.55 30 dni i był krótszy o 238 dni (tj. o 88,8%) od średniego czasu 
trwania  postępowań w 2017 r., w których nie wykorzystywano JPK. W pierwszej 
połowie 2018 r. wynosił 87 dni i był krótszy o 203 dni (tj. o 70%) od średniego czasu 
trwania  postępowań w 2017 r., w których nie wykorzystywano JPK. 

 (akta kontroli str. 672) 

W latach 2015-2018 (do 30.06) jednostki Izby przeprowadziły łącznie 125 515 
czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT. Liczba czynności 
sprawdzających wzrosła z 29 728 w 2015 r. do 41 129 w 2017 r. (wzrost o 38,4%).  
W porównaniu pierwszej połowy 2015 r. do pierwszej połowy 2018 r. liczba 
czynności sprawdzających wzrosła z 13 443 do 18 520 (wzrost o 37,8%).  

W latach 2017-2018 (do 30.06.) liczba czynności sprawdzających wyniosła 59 649. 
W okresie tym liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK_VAT wynosiła 6 188 i wzrosła z  2 512 w 2017 r. do 3 676 
w pierwszym półroczu 2018 r. (wzrost o 46%). Liczba czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK stanowiła 10,4% ogólnej liczby czynności przeprowadzonych 
w tym okresie.  

Kwoty uszczupleń ustalone w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających 
w zakresie podatku VAT wzrosły z 10,9 mln zł w 2015 r. do 21,7 mln zł w 2017 r. 
(wzrost o 99,6%), a w porównaniu pierwszej połowy 2015 r. do pierwszej połowy 
2018 r. wzrosły z 3,8 mln zł do 43,8 mln zł (wzrost o 1 063,6%).  

W latach 2017-2018 (do 30.06.) kwoty uszczupleń podatkowych wyniosły 65,5 mln 
zł. Kwoty uszczupleń ustalonych w wyniku przeprowadzenia czynności 
z wykorzystaniem JPK_VAT wyniosły w tym okresie 3,3 mln zł i wzrosły z 1,1 mln zł 
w 2017 r. do 2,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. (wzrost o 108,4%). Kwoty 
uszczupleń podatkowych ustalone w wyniku przeprowadzenia czynności 
sprawdzających z wykorzystaniem JPK stanowiły 5% ogólnej kwoty uszczupleń 
z tego okresu. 

Kwoty wynikające z korekt deklaracji złożonych przez podatników po 
przeprowadzonych czynnościach sprawdzających w zakresie podatku VAT wzrosły 
z 7,1 mln zł w 2015 r. do 15,7 mln zł w 2017 r. (wzrost o 123%). W porównaniu 
pierwszej połowy 2015 r. do pierwszej połowy 2018 r. wzrosły z 2,6 mln zł do 36,9 
mln zł (wzrost o 1 305,5%).  

Kwoty wszystkich korekt złożonych w wyniku czynności sprawdzających w latach 
2017-2018 (do 30.06.) wyniosły 52,6 mln zł. Korekty złożone w wyniku 
przeprowadzonych czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK wyniosły 3,1 
mln zł. Korekty te wzrosły z 1 mln zł  w 2017 r. do 2,1 mln zł w pierwszym półroczu 
2018 r. (wzrost o 105%). Kwoty korekt złożone w wyniku przeprowadzonych 
czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK stanowiły 6% ogólnej kwoty 
korekt z tego okresu. 

(akta kontroli str. 671) 

                                                      
54 Liczony jako liczba dni między datą wszczęcia postępowania (w roku 2015, 2016, 2017 lub 2018) a datą 
zakończenia postępowania. 
55 W 2016 r. nie zakończono żadnego postępowania. 
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Izba przyjęła56 i wdrożyła57 Plany działalności na lata 2017-2018. W Planie 
działalności Izby na 2017 r., jako jeden z kierunków działania, wskazano pobór 
należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa przez organy 
podatkowe i celne, którego celem był efektywny proces czynności sprawdzających 
w zakresie JPK. Do pomiaru realizacji celu określony został wskaźnik czynności 
sprawdzających JPK (mierzony stosunkiem 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). 
Wartości wskaźnika planowane do osiągnięcia dla wszystkich jednostek Izby 
ustalono na 30 września 2017 r. i 31 grudnia 2017 r. w wysokości 80%58. 

W Planie działalności na 2018 r., jako jeden z kierunków działania, wskazano 
nowoczesne technologie informatyczne, którego celem było wypełnienie obowiązku 
przekazania JPK. Do pomiaru realizacji celu określono wskaźnik (liczony 
stosunkiem liczby podatników, którzy przekazali JPK /x 100/ do liczby podatników 
zobowiązanych do przekazania JPK pomniejszoną o liczbę podatników, którzy 
otrzymali decyzję naczelnika urzędu skarbowego o odroczeniu terminu złożenia 
JPK_VAT). Planowe wartości planowe wskaźnika ustalono na koniec I i II kwartału 
2018 r. - większe lub równe 50% i na koniec III i IV kwartału 2018 r. - większe lub 
równe 60%.  Dane, na podstawie których obliczano stopień realizacji wskaźnika, 
pozyskiwane były z aplikacji WRO-System59, SeRCe lub POLTAX60. 
Sprawowanie nadzoru nad realizacją ww. celów poprzez ocenę stopnia realizacji 
wskaźników Dyrektor Izby powierzył Naczelnikowi Wydziału Kontroli Podatkowej  
i Kontroli Celno-Skarbowej, Zarządzania Ryzykiem oraz Współpracy 
Międzynarodowej. Naczelnik tego Wydziału monitorował realizację celu we 
współpracy z naczelnikami podległych urzędów i sporządzał miesięczne informacje 
o wdrożonych w ramach nadzoru działaniach, ewentualnych przyczynach realizacji 
wskaźnika w stopniu niższym od zaplanowanego oraz o zaplanowanych działaniach 
zaradczych. Informacje te przekazywane były drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Działu Zarządzania61 Dyrektorowi Izby. 

(akta kontroli str. 202-203, 208-212, 263-293, 301-309, 317, 319-360, 383-384) 

Informacje o poziomie zrealizowanego wskaźnika w 2017 r. Dział Zarządzania 
w Izbie przekazywał terminowo do Szefa KAS za pośrednictwem Departamentu 
Organizacji i Wdrożeń w Ministerstwie. Od 2018 r. informacje o wysokości 
zrealizowanego wskaźnka były dostępne na poziomie centralnym i nie było 
obowiązku przekazania ich do Szefa KAS62.  

Realizacja wskaźnika wynosiła na 30 września 2017 r. – 96% (tj. o 16 pkt 
procentowych powyżej wartości planowanej), na 31 grudnia 2017 r. – 91,7% 

                                                      
56 Na podstawie zaakceptowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) projektu 
kierunków działania i rozwoju KAS na rok 2017 - pismo Departamentu Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń 
w Ministerstwie Finansów z 8 sierpnia 2017 r. (DZS1.024.1.2017) i zarządzenia nr 72 Szefa KAS z 29 grudnia 
2017 r. w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju KAS na rok 2018. 
57 Na podstawie zarządzenia Nr 59 Szefa KAS z 25 września 2017 r. w sprawie określenia kierunków działania 
i rozwoju KAS na rok 2017 - wdrożono następujące zarządzenia Dyrektora Izby  w sprawie monitorowania 
i oceny stopnia realizacji Planu działalności Izby: 1) na rok 2017 - nr 179/2017 z 13 września 2017 r., zmienione 
zarządzeniem nr 221/2017 z 31 października 2017 r. 2) na rok 2018 - nr 3/2018 z 17 stycznia 2018 r.  
58 Na podstawie zarządzenia Nr 59 Szefa KAS z 25 września 2017 r. i zarządzenia Dyrektora Izby nr 221/2017 
z 31 października 2017 r., zmieniającego zarządzenie Dyrektora Izby nr 179/2017 z 13 września 2017 r.  
59 Liczba podatników, którzy przekazali JPK, liczba podatników, którzy mają pozytywne decyzje naczelników 
urzędów skarbowych o odroczeniu terminu złożenia plików JPK. 
60 Liczba podatników posiadających otwarty obowiązek podatkowy, liczba podatników, którzy mają pozytywne 
decyzje naczelników urzędów skarbowych o odroczeniu terminu złożenia plików JPK. 
61 Komórka organizacyjna, której przypisano zadania koordynacji i dokumentowania realizacji celu poprzez 
wskaźnik określony w planie i ocenę stopnia jego realizacji. 
62 Pismo DPP3.301.1.2018 z 9 kwietnia 2018 r.  
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(tj. o 11,7 pkt procentowych powyżej wartości planowanej). Realizacja wskaźnika 
w 2018 r. wynosiła na koniec pierwszego kwartału – 97,34% (tj. o 47,34 pkt 
procentowych powyżej wartości planowanej), na koniec drugiego kwartału – 77,07% 
(tj. powyżej 27,07 pkt procentowych powyżej wartości planowanej).   

 (akta kontroli str. 294-300, 310-315) 

Zgodnie z informacjami miesięcznymi przekazywanymi Dyrektorowi Izby stopień 
realizacji wskaźnika w I półroczu 2018 r. wynosił w poszczególnych miesiącach 
odpowiednio: 99,98%, 97,86%, 97,34%, 96,81%, 96,08%, 77,07%.  

(akta kontroli str. 318) 

Funkcjonalność w WRO-Systemie w zakresie poboru danych o wielkości 
zrealizowanego wskaźnika JPK została zablokowana 13 sierpnia 2018 r.  
i do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 27 września 2018 r.,  jej nie przywrócono. 

(akta kontroli str. 380-382, 731) 

 

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

 

W Izbie wyznaczono osoby odpowiedzialne za nadzór i monitorowanie 
wykorzystania JPK przez podległe jednostki. Izba przyjęła i stosowała w latach 
2017-2018 (do 30.06.) mierniki wykorzystania JPK określone przez Ministerstwo63.  
Realizacja wskaźnika ustalonego na rok 2017 przez wszystkie jednostki podległe 
Izbie wynosiła na 30 września 2017 r. – 96%, na 31 grudnia 2017 r. – 91,7% 
(tj. odpowiednio o 16 i o 11,7 pkt procentowych powyżej wartości planowanej). 
Realizacja wskaźnika ustalonego na rok 2018 wynosiła na koniec pierwszego 
kwartału – 97,34%, na koniec drugiego kwartału – 77,07% (tj. odpowiednio o 47,34 
i 27,07 pkt procentowych powyżej wartości planowanej).   

Z wykorzystaniem plików JPK podległe Izbie jednostki przeprowadziły 22 kontrole 
w 2017 r. i ponad dwa razy więcej w pierwszej połowie 2018 r. (46). Wzrosła liczba 
przeprowadzonych czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK_VAT               
– z  2 512 w 2017 r. do 3 676 w pierwszym półroczu 2018 r. (wzrost o 46%).        

Zwiększyły się finansowe ustalenia  kontroli, postępowań i czynności 
przeprowadzonych z wykorzystaniem JPK. W latach 2017-2018 (do 30.06) 
ujawniono nieprawidłowości związane z pomniejszeniem należności budżetowych, 
w tym:  

 kwoty uszczupleń podatkowych stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych 
kontroli wzrosły z 0,9 mln zł w 2017 r. do 8,1 mln zł w 2018 r. (do 30.06), 

 kwoty uszczupleń podatkowych ustalonych w wyniku przeprowadzenia czynności 
sprawdzających wzrosły z 1,1 mln zł w 2017 r. do 2,2 mln zł w 2018 r. 
(do  30.06), 

 kwoty korekt zożonych po przeprowadzonych kontrolach wzrosły z 0,1 mln zł 
w 2017 r. do 4,6 mln zł w 2018 r. (do 30.06),  

 kwoty wynikające z korekt deklaracji zożonych przez podatników po 
przeprowadzonych czynnościach sprawdzających wzrosły z 1 mln zł w 2017 r. 
do 2,1 mln zł w w 2018 r. (do 30.06),  

 kwoty przypisów wynikające z decyzji wydanych po przeprowadzeniu 
postępowań wzrosły z 0,02 mln zł w 2017 r. do 0,04 mln zł w w 2018 r. 
(do  30.06). 

                                                      
63 W 2017 r. wyznaczonym celem był efektywny proces czynności sprawdzających w zakresie JPK, w 2018 r. - 
wypełnienie obowiązku przekazania JPK. 
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Średni czas trwania kontroli z wykorzystaniem JPK został skrócony o 22 dni 
w 2017 r. i 28 dni w 2018 r. (do 30.06), a średni czas prowadzenia postępowań 
podatkowych uległ skróceniu o 238 dni w 2017 r. i 203 dni w 2018 r. (do 30.06),  
w porównaniu do średniego czasu kontroli/postępowań podatkowych prowadzonych 
w latach 2017-2018, w których nie wykorzystywano JPK. 

Mimo pozytywnych wyżej opisanych tendencji, stopień wykorzystywania JPK przez 
podległe jednostki Izby nie był znaczący. W latach 2017-2018 (do 30.06): 

 kontrole z wykorzystaniem JPK stanowiły 5,7% ogólnej liczby kontroli 
przeprowadzonych w tym okresie, 

 uszczuplenia stwierdzone w kontrolach z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,9% 
ogólnej kwoty uszczupleń stwierdzonych w tym okresie, 

 uszczuplenia ustalone w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających  
z wykorzystaniem JPK stanowiły 5% ogólnej kwoty uszczupleń z tego okresu, 

 kwoty korekt złożonych po przeprowadzonych kontrolach z wykorzystaniem JPK 
stanowiły 15,7% ogólnej kwoty korekt złożonych w tym okresie, 

 kwoty korekt złożone w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających 
z wykorzystaniem JPK stanowiły 6% ogólnej kwoty korekt z tego okresu, 

 kwoty przypisów z decyzji wydanych z wykorzystaniem JPK stanowiły 0,07% 
ogólnej kwoty przypisów z tego okresu. 

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi  
o zweryfikowanie i w przypadku braku hasła zablokowanie możliwości 
wprowadzenia zmian ustawień systemu BIOS w komputerach użytkowanych w Izbie 
i w podległych jej jednostkach. 

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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

Szczecin, dnia       12      października 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 

Wnioski  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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Małgorzata Wejwer 
 Starszy inspektor k.p. 
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podpis 
podpis 

Kontroler 
Sylwia Krawczyk 

 Główny specjalista k.p. 

 


