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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/088 – Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1. Lidia Sobkowiak - Mariasz, główny specjalista kontroli państwowej NIK, 
upoważnienie do kontroli nr  LZG/15/2018 z dnia 10.01.2018 r. 

  (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Cezary Romanczenko, Inspektor kontroli państwowej NIK, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/154/2017 z dnia 11.12.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Bogdańcu, ul. A. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krystyna Pławska, Wójt Gminy Bogdaniec 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie umarzania zaległości podatkowych 
przez organ wykonawczy gminy (Wójta) w latach 2014-2017 (III kwartały). 

Pozytywną ocenę uzasadnia podejmowanie przez organ podatkowy niezbędnych 
działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w 
postępowaniu podatkowym, przestrzeganie zasady pisemności postępowania oraz 
jego szybkości oraz prawidłowość wydanych przez organ decyzji w zakresie 
spełniania wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa2. Postępowania podatkowe prowadzone w sprawach umorzeń były 
rzetelnie i prawidłowo dokumentowane, zgodnie z wymogami art. 180-199a 
Ordynacji podatkowej, a rozstrzygnięcia organu podatkowego znajdowały 
odzwierciedlenie w uzasadnieniach podejmowanych decyzji oraz w zebranym 
materiale dowodowym, udokumentowanym w aktach spraw. Udzielone ulgi były 
również zasadne w kontekście dobrej sytuacji finansowej gminy w latach 2014-2017 
(III kwartały). 
Stwierdzone przypadki nieprawidłowego prowadzenia postępowań w sprawie 
umorzeń zaległości podatkowych polegały m.in. na:  

 zaniechaniu wzywania podatników wnoszących podania niespełniające 
wymogów określonych przepisami prawa do sprecyzowania treści żądania; 

                                                      
1 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. 

2 Dz.U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. - dalej Ordynacja podatkowa. 
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 niewyznaczaniu stronom, przed wydaniem decyzji, siedmiodniowego terminu do 
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego,  

 nierzetelności podawanych  do publicznej wiadomości wykazów osób prawnych 
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń 
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 
oraz udzielono pomocy publicznej;  

 nierzetelnym wykazywaniu w sprawozdaniach budżetowych Rb-27 S i Rb-PDP 
skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja 
podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej 
uregulowań w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych oraz zasadność zastosowanych umorzeń 
w kontekście sytuacji finansowej gminy 

1.1. W latach 2014-2017 (III kwartały) do Wójta Gminy Bogdaniec wpłynęło łącznie 
180 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 
ogółem 200.667 zł, na podstawie których organ podatkowy wydał łącznie 
150 decyzji przyznających ulgi na łączną kwotę 153.604  zł, w tym: 

 w 2014 r. wydano 51 decyzji udzielających tego rodzaju ulgi w wysokości 
46.978 zł, podczas gdy podatnicy złożyli 62 wnioski o umorzenie na łączną kwotę 
64.474 zł; 

 w 2015 r. – 45 decyzji na 36.626 zł, przy 58 wnioskach na 42.300 zł; 

 w 2016 r. – 39 decyzji na 54.593  zł, przy 41 wnioskach na 58.797 zł; 

 w 2017 r. (III kwartały) – 15 decyzji na 15.407 zł, przy 19 wnioskach na 35.096 zł. 
W Urzędzie Gminy w Bogdańcu sprawy umorzeń podatków zostały przypisane do  
stanowiska wymiaru podatków i opłat lokalnych3. W latach 2014-2017 nie wpłynęły 
żadne skargi dotyczące umorzeń4, a wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 
brak stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wydawania przez organ 
podatkowy decyzji w przedmiocie umarzania zaległości podatkowych5.  

(dowód:  akta kontroli str. 9-12) 

1.2. W badanym okresie organ podatkowy umarzał zaległości podatkowe przede 
wszystkim osobom fizycznym i z tytułu podatku od nieruchomości. Ulg udzielono: 51 

                                                      
3 Na tym stanowisku prowadzono wersję papierową ewidencji wniosków oraz decyzji organu podatkowego w zakresie umorzeń 
zaległości podatkowych. Ewidencja zawiera: krótką treść dotyczącą przedmiotu sprawy, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, 
datę wszczęcia sprawy, datę ostatecznego zakończenia sprawy, uwagi (sposób załatwienia sprawy). 

4 Na podstawie wglądu do rejestru skarg KS 1510 prowadzonego w Urzędzie Gminy Bogdaniec wg stanu od 2011 r. do dnia 
12 grudnia 2017 r., nie stwierdzono w badanym okresie przypadków skarg, których przedmiot dotyczyłby decyzji organu 
podatkowego w sprawie umorzeń zaległości w podatkach lokalnych.  

5 Na podstawie wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 września 
2014 r.(znak RIO.I.092.58.2014):http://www.bip.zielonagora.rio.gov.pl/dok_wnioski/801022K114.pdf   odnotowano, że 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła w okresie 10 stycznia – 25 kwietnia 2014 r. 
kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Bogdaniec za 2013 r. Z analizy treści dokumentu 
wynika, że w zakresie podatków i opłat lokalnych, nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wydawania przez organ 
podatkowy decyzji w przedmiocie umarzania zaległości podatkowych. Tym samym Prezes RIO w Zielonej Górze nie 
formułował wniosków pokontrolnych w tym zakresie. Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przez NIK, to jest 12 grudnia 
2017 r., na podstawie treści wpisów w księdze kontroli prowadzonej w miejscu, nie odnotowano innych kontroli zewnętrznych 
w przedmiotowym zakresie.  

Opis stanu 
faktycznego 
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osobom fizycznym w 2014 r., 44 w 2015 r., 38 w 2016 r. i 15 do końca III kwartału 
2017 r. Według tytułów podatków umorzono zaległości6:  

 77 podatnikom w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 63.834 tys. zł,  

 68 podatnikom w podatku rolnym -  44.337 tys. zł, 

 jednemu podatnikowi w podatku leśnym - 180 zł,  

 dwóm podatnikom w podatku od środków transportowych - 11.816 zł. 

Natomiast w przypadku osób prawnych w latach 2014-2017 (III kwartał) umorzono 
zaległości podatkowe jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości w 
kwocie należności głównej 13.023 zł (w 2015 r. i w 2016 r.). 

(dowód:   akta kontroli str. 13-14) 

1.3. W latach 2014-2017 (III kwartały) Wójt Gminy Bogdaniec umorzyła zaległości 
podatkowe tym samym podatnikom: 

 siedmiokrotnie, co miało miejsce w przypadku dwóch osób fizycznych (zaległości 
z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 
3.867 zł oraz odsetek w wysokości 10 zł); 

 pięciokrotnie, co miało miejsce w przypadku dwóch osób fizycznych (zaległości z 
tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 3.069 zł); 

 czterokrotnie, co miało miejsce w przypadku dwóch osób fizycznych (zaległości z 
tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 3.995 zł); 

 trzykrotnie, co miało miejsce w przypadku siedmiu osób fizycznych (zaległości z 
tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 
19.523,40 zł oraz odsetek w wysokości 214 zł); 

 dwukrotnie, wobec jednej osoby prawnej oraz 11 osób fizycznych (zaległości z 
tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 
28.675,63 zł oraz odsetki w wysokości 4.672 zł). 

Kwota łączna umorzonych należności podatkowych wynikająca z ww. decyzji 
wyniosła 59.130,03 zł  oraz odsetki w wysokości 4.896 zł. 

(dowód:  akta kontroli str. 15-39) 
1.4. W okresie objętym kontrolą organ podatkowy wydał 29 decyzji niezgodnych  
z wnioskami podatników, w tym: 

 trzy decyzje odmawiające w całości wnioskowanej ulgi (w zakresie należności 
głównych w łącznej wysokości 10.899 zł i odsetek 70 zł); 

 26 decyzji odmawiających w części umorzenia zaległości wskazanych we 
wniosku (odmowa dotyczyła należności głównych w łącznej wysokości 
93.319,82 zł i odsetek 1.746,85 zł). 

Kwota łączna należności podatkowych wynikająca z wniosków o umorzenie 
wyniosła 104.218,82 zł, natomiast kwota łączna umorzonych należności głównych 
wyniosła 38.304,55 zł (37% kwot objętych wnioskiem). Tym samym organ 
podatkowy odmówił umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 65.914,27 zł, 
w tym w odpowiednio: w 2014 r. - 13.400,23 zł (17 decyzjami), w 2015 r. - 
15.361,98 zł (5 decyzjami), w 2016 r. - 9.730,34 zł (6 decyzjami) i w 2017 r. 
(III kwartały) - 10.701 zł (4 decyzjami)7. 

                                                      
6 Wynikających ze 148 decyzji - w tym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego na rzecz 61 osób fizycznych (po 
wyeliminowaniu powtórzeń w danym roku). 

7 Badaniem objęto 29 decyzje niezgodne z wnioskiem strony (trzy decyzje  odmawiające w całości wnioskowanej ulgi oraz 26 
decyzji odmawiających w części umorzenia zaległości wskazanych we wniosku), które  znalazły się w próbie kontrolnej 
63 decyzji opisanej poniżej w pkt 1.5. 
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Materiał dowodowy, który został dołączony przez podatników do wniosków o 
umorzenie zaległości podatkowych oraz zebrany w toku postępowania podatkowego 
uzasadniał zastosowanie przez organ podatkowy klauzul generalnych, a odmowa 
mieściła się w ramach uznania organu podatkowego.  

Odnotowano, że w związku z wydaniem przez organ decyzji niezgodnych z 
wnioskiem (w tym odmownych), wnioskodawcy nie odwoływali się od decyzji do 
organu wyższej instancji, stosownie do art. 127 Ordynacji podatkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 40-51) 

1.5. Badanie prawidłowości wydanych decyzji przeprowadzono na podstawie próby 
60 decyzji wydanych w latach 2014-2017 (III kwartał) o najwyższych kwotach 
umorzonych zaległości8 z łącznej populacji decyzji wydanych osobom fizycznym i 
prawnym9, w tym 19 decyzji dotyczących 7 podatników, którym co najmniej 
dwukrotnie umorzono zaległości podatkowe w badanym okresie 10 oraz trzech 
decyzji odmownych11. Łącznie badaniem objęto 63 decyzje organu podatkowego12. 

Porównując postępowania podatkowe dotyczące decyzji odmawiających w całości 
udzielenia ulgi (opis w pkt 1.4.) z dotyczącymi decyzji umarzających zaległości 
podatkowe, uwzględniających w całości wniosek podatnika nie stwierdzono 
naruszenia zasady równego traktowania podatników.  

Na podstawie badanej próby stwierdzono, że organ podatkowy podjął niezbędne 
działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy 
w postępowaniu podatkowym, stosownie do art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa, 
za wyjątkiem niewyznaczenia stronie w dwóch postępowaniach przed wydaniem 
decyzji siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego oraz niewezwania strony do przedłożenia niezbędnych 
dokumentów (w dwóch postępowaniach opisanych w obszarze 2. Udzielanie 
pomocy publicznej i pomocy de minimis niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

Organ podatkowy w przypadku 61 postępowań zakończonych wydaniem decyzji 
zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do art. 123 § 1 i 200 § 1 Ordynacji 
podatkowej. W przypadku dwóch postępowań zakończonych wydaniem decyzji na 
łączną kwotę umorzonych zaległości podatkowych w wysokości 2.155,90 zł 
(należności główne)13, organ podatkowy nie wyznaczył stronie przed wydaniem 
decyzji siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 200 § 1 
Ordynacji podatkowej, będącego realizacją zasady czynnego udziału wynikającej z 
ww. art. 123 § 1 tej ustawy.  

                                                      
8 Łącznie wnioskowane w poszczególnych latach przez podatników kwoty umorzeń: w 2014 r. wyniosły 34,504,24 zł 
(należności główne) oraz 7.312,85 zł (odsetki), w 2015 r. wyniosły 32.342,58 zł (należności główne) oraz 1.068 zł (odsetki), w 
2016 r. wyniosły 72.556,08 zł (należności główne)  oraz 7.779 zł (odsetki), w 2017 III kw. wyniosły 16.715,07 zł (należności 
główne). Łącznie kwoty wynikające z wydanych w poszczególnych latach decyzji: w 2014 r. wyniosły 23.492,82 zł (należności 
główne) oraz 10.488 zł (odsetki), w 2015 r. wyniosły 26.009,78 (należności główne) oraz 1.068 zł (odsetki), w 2016 r. wyniosły 
39.192,03 zł (należności główne) oraz 8.687 zł (odsetki), w 2017 r. III kw. wyniosły 15.407,07 zł. 

9 150 decyzji na łączną kwotę 153.604 tys. zł. 

10 Łącznie wnioskowane w poszczególnych latach przez podatników kwoty umorzeń wyniosły: 55.576,07 zł (należności 
główne) oraz 639 zł (odsetki). Łączna kwota umorzonych zaległości wynikająca z decyzji wyniosła: 35.698,85 z (należności 
główne) oraz 3.980 zł (odsetki). 

11 Łączna kwota ulg podatkowych których umorzenia odmówiono wyniosła 10.889 zł (należności główne) oraz 70 zł (odsetki). 
12 Tj. 60 decyzje umarzające zaległości podatkowe w łącznej kwocie 104.101,70 zł (należności główne) i 20.243 zł (odsetki) 
oraz 3 decyzje odmawiające przyznania ulg na kwotę 10.889 zł (należności główne) oraz 70 zł (odsetki). 
13 Decyzja znak RF.3127.2.35.2015 z dnia 19.11.2015 w sprawie umorzenia 50 % zaległości za lata 2010-2015 w  podatku od 
nieruchomości w kwocie 1.719,90 zł (należność główna) oraz decyzja znak RF.3127.2.9.2017 z dnia 04.05.2017 w sprawie 
umorzenia zaległości za 2016 i 2017 r. w podatku rolnym i od nieruchomości w kwocie 436 zł (należność główna).  
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We wszystkich 63 zbadanych przypadkach, organ podatkowy przestrzegał zasady 
pisemności postępowania, stosownie do art. 126 ustawy Ordynacja podatkowa. 

W badanym okresie nie było uzasadnionych przypadków wyłączenia od udziału w 
postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych pracowników 
bądź wójta oraz skarbnika, stosownie do art. 130 § 1 ust. 1 pkt 1 i art. 132 § 1 
Ordynacji podatkowej. 

Spośród przyjętych przez organ podatkowy wniosków podatników o umorzenie 
zaległości podatkowej:  

 w jednym przypadku podanie nie zawierało adresu14, jednak organ 
podatkowy posiadał tę informację z urzędu; 

 w 21 przypadkach15 żądanie nie zostało sprecyzowane co do rodzaju 
podatku, kwoty zaległości lub okresu.  

Tym samym podania nie spełniały wymogów, o którym mowa w art. 168 § 2 ustawy 
Ordynacja podatkowa, a organ podatkowy nie wezwał podatników wnoszących 
podania nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa, do usunięcia 
braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje 
pozostawienie podania bez rozpatrzenia, do czego zobowiązuje art. 169 § 1 w zw. z 
art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej.  

We wszystkich przypadkach objętych badaniem, organ podatkowy wydawał decyzje w 
terminach przewidzianych w art. 139 ww. ustawy. Organ podatkowy przyjął zasadę, że 
przed upływem miesiąca kalendarzowego od złożenia wniosku niezależnie od 
terminów niewliczanych do terminu załatwienia sprawy powiadamiał strony podając 
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazał nowy termin załatwienia sprawy, 
stosownie do art. 140 Ordynacji podatkowej (30 przypadków ). 

Poddane badaniu postępowania organ podatkowy dokumentował zgodnie z 
przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, a materiał dowodowy spełniał wymogi 
określone w art. 180-199a Ordynacji podatkowej. 

W przypadku dwóch postępowań zakończonych wydaniem decyzji16 organ 
podatkowy sporządził protokół oględzin, który zawierał wszystkie elementy 
określone w art. 173-177 tej ustawy. 

Spośród 18 postępowań podatkowych, w których efekcie organ podatkowy odmówił 
w całości lub części umorzenia zaległości podatkowej: 

 w 16 przypadkach organ podatkowy wyznaczył stronie przed wydaniem decyzji 
siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 200 § 1 Ordynacji 
podatkowej; 

 w dwóch przypadkach postępowań zakończonych wydaniem decyzji na łączną 
kwotę umorzonych zaległości podatkowych w wysokości 2.155,90 zł (należności 
główne)17, organ podatkowy nie wyznaczył tego terminu (opis powyżej). 

                                                      
14 Decyzja znak RF.3127.2.9.2014 z dnia 25.03.2014 w sprawie umorzenia zaległości za lata 2006-2010 w podatku rolnym i od 
nieruchomości w kwocie 1.194 zł (należność główna) oraz 650 zł (odsetki). 

15 Wnioskowane przez podatników kwoty umorzeń wyniosły łącznie: 88.751,47 zł (należności główne) oraz 12.862 zł (odsetki). 
Kwota umorzonych zaległości wynikająca z decyzji wyniosła łącznie: 48.715,10 z (należności główne) oraz 16.900 zł (odsetki). 

16 Decyzja znak RF.3124.1.1.2016 z dnia 2016-06-03 - w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty podatku od środków 
transportowych za 2013 r.: 10.336 zł (należność główna) i 2.988 zł (odsetki) oraz decyzja znak RF.3127.2.11.2016 z dnia 
2016-06-03 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty podatku od nieruchomości za 2016 r.: 2.915 zł (należność główna) i 
13 zł (odsetki). 
17 Decyzja znak RF.3127.2.35.2015 z dnia 19.11.2015 w sprawie umorzenia 50 % zaległości za lata 2010-2015 w  podatku od 
nieruchomości w kwocie 1.719,90 zł (należność główna) oraz decyzja znak RF.3127.2.9.2017 z dnia 04.05.2017 w sprawie 
umorzenia zaległości za 2016 i 2017 r. w podatku rolnym i od nieruchomości w kwocie 436 zł (należność główna).  
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W badanym zakresie wszystkie wydane decyzje spełniały wymogi określone w art. 
210 § 1 Ordynacji podatkowej. Analiza zgromadzonej w toku postepowania 
podatkowego dokumentacji, pozwala stwierdzić zasadność wydanych przez organ 
podatkowy decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych. Przyczyny  
rozstrzygnięć wskazane w uzasadnieniach decyzji były zgodne przesłankami 
określonymi w art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. spełniały kryterium 
ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego i znajdowały odzwierciedlenie 
w wynikach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Nie stwierdzono 
przypadków braku udokumentowania przesłanek uzasadniających umorzenie 
zapłaty zobowiązań podatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 52-110 
1.6. W badanym okresie w Urzędzie Gminy w Bogdańcu dwukrotnie 
przeprowadzano audyty wewnętrzne, to jest w latach 2014 i 2017, które dotyczyły 
zadań wykonywanych na stanowisku wymiaru podatków i opłat lokalnych, przy czym 
badania audytowe18 nie obejmowały przyznawania ulg podatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 111-114) 

1.7. W badanym okresie dochody gminy systematycznie wzrastały19. Biorąc pod 
uwagę pełne lata budżetowe 2014-2016, dochody ogółem w 2016 r. w stosunku do 
2014 r. zwiększyły się o 26%, dochody bieżące - o 26,5%, natomiast dochody 
własne - o 8,4%. W stosunku do średnich wskaźników dla gmin wiejskich 
opublikowanych przez Ministerstwo Finansów20 , wskaźniki dla Gminy Bogdaniec 
kształtowały się w większości na poziomie wyższym niż dla gmin wiejskich:  

 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2014 r. był wyższy od 
średniej arytmetycznej o 8,2 punktu procentowego (p.p.), w 2015 r. był niższy od 
średniej arytmetycznej o 4,7 p.p., a w 2016 r. był znów wyższy od średniej 
arytmetycznej o 2,4 p.p. 

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem był wyższy od średniej 
arytmetycznej  dla gmin wiejskich (w 2014 r. o 8,2 p.p., w 2015 r. - o 10,7 p.p., a 
w 2016 r. - o 5,7 p.p.). 

(dowód: akta kontroli str. 115-116) 
W latach 2014-2016 wzrastał udział dochodów własnych gminy w strukturze 
dochodów ogółem21.  

                                                      
18 Gmina nie ma obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego. Plan audytów wewnętrznych na rok 2014 z dnia 21 lutego 
2014 r., Raport z audytu wewnętrznego – Cel i zakres audytu: sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w 
obszarze wynikającym z zakresu czynności na stanowisku, audytowany proces: łączne zobowiązanie podatkowe dla osób 
niebędących rolnikami – nieprawidłowości nie stwierdzono. Plan audytów wewnętrznych na rok 2017 z dnia 27 lutego 2017 r., 
raport z audytu wewnętrznego – Cel i zakres audytu: sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w obszarze 
wynikającym z zakresu czynności na stanowisku , audytowany proces: zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

19 W poszczególnych latach 2014-2017 (III kwartały): 

 dochody ogółem wyniosły w 2014 r. - 19.661,7 tys. zł, w 2015 r. - 24.158,0 tys zł, w 2016 r. wyniósł 24.776,6 tys. 
zł, za trzy kwartały 2017 r. - 22.471,3 tys. zł. 

 dochody bieżące (niebędące dochodami majątkowymi) w 2014 r. wyniosły 19.422,3 tys. zł , w 2015 r.- 20.799,7 
tys. zł, w 2016 r. - 24.568,9 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. - 20.906,5 tys. zł.  

  dochody własne: w 2014 r. - 9.186 tys. zł, w 2015 r. – 12.088,1 tys. zł, w 2016 r. -  9.963,2 tys. zł, za trzy kwartały 
2017 r. -  9.366,1 tys. zł. 

20 Wskaźniki Ministerstwa Finansów do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-
2016: http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-
/asset_publisher/v3Cc/content/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2014-
2016?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fbudzet-panstwa%2Ffinanse-
samorzadow%2Fopracowania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_v3Cc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_
p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_v3Cc_ 
21 W latach 2014–2016 (stan wykonany) dochody własne: w 2014 r. wyniosły 9.180 tys. zł, w 2015 r. wyniosły 12.088 tys. zł, co 
w stosunku do 2014 r. stanowi wzrost o 31,6%, w 2016 roku wyniosły 9.943 tys. zł, co w stosunku do 2015 r. stanowi spadek o 
17,7%, ale z kolei w stosunku do 2014 r. stanowi wzrost o 8,3%. Znaczny wzrost dochodów własnych w 2015 r. wynikał ze 
zwiększenia się kwoty pozostałych dochodów własnych w zakresie pozyskanych środków z PROW na inwestycje w kwocie 
2.059. tys. zł. 
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Największy udział w strukturze dochodów własnych stanowiły: 

 wpływy z podatków: w 2014 r. - 8.098 tys. zł (88,2% dochodów własnych), 
w 2015 r. - 8.350 tys. zł (69,0%), w 2016 r. - 8.892 tys. zł (89,4%); 

 wpływy z opłat: w 2014 r. - 495 tys. zł (5,4%), w 2015 r. - 405 tys. zł (4,8%), 
w 2016 r. - 491 tys. zł (4,9%).  

Wpływy z pozostałych dochodów własnych w 2014 r. wyniosły 495 tys. zł (2,6%), 
w 2016 r. - 491 tys. zł (1,7%), natomiast w 2015 r. znacznie zwiększyły się, 
tj. wyniosły 2.430 tys. zł (20,1%)22. 
Gmina Bogdaniec w latach objętych kontrolą uzyskiwała wzrastające nadwyżki 
operacyjne, które w relacji do dochodów ogółem wyniosły: 4,7% w 2014 r., 7,6% w 
2015 r., 6,8% w 2016 r. i 11,39% za rok 2017 (3 kwartał)23. W stosunku do średnich 
wskaźników dla gmin wiejskich opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, 
wskaźniki dla Gminy Bogdaniec były niższe niż przeciętne, tj.:  

 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem w 2014 r. był niższy od 
średniej arytmetycznej dla gmin wiejskich o 4,7 p.p., w 2015 r. - o 1,8 p.p., a w 
2016 r. - o 3,2 p.p. 

 udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach 
ogółem w 2014 r. był niższy od średniej arytmetycznej o 5 p.p., w 2015 r. -  
wyższy o 0,1 p.p., a w 2016 r. - niższy o 3,3 p.p. 

 Biorąc pod uwagę pełne lata budżetowe 2014-2016, wydatki gminy wzrosły w 2016 
r. w porównaniu do poziomu z 2014 r.24. Wydatki ogółem w stosunku do roku 
poprzedniego zwiększyły się o 30,5% w 2015 r. a zmniejszyły o 8,2% w 2016 r. 
W stosunku do średnich wskaźników dla gmin wiejskich opublikowanych przez 
Ministerstwo Finansów, wskaźniki dla Gminy Bogdaniec kształtowały się 
następująco:  

 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2014 r. był niższy od 
średniej arytmetycznej o 10,1 p.p., w 2015 r. wyższy o 11,6 p.p., a w 2016 r.  
niższy o 4,9 p.p.; 

 obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń było niższe od średniej arytmetycznej (w 2014 r. o 1,3%, w 2015 r. 
o 1,4% a w 2016 r. o 0,2%). 

Największy udział w strukturze wydatków gminy ogółem stanowiły wydatki bieżące, 
odpowiednio: 92,4%, 72,2% i 95,0% wydatków ogółem. Tym samym wydatki 
majątkowe stanowiły odpowiednio: 7,6%, 27,8% i 5,0% wydatków ogółem. 
Zobowiązania wg tytułów dłużnych w relacji do dochodów budżetowych ogółem 
zmniejszały i stanowiły odpowiednio: 32,0% na koniec 2014 r., 37,7% na koniec 
2015 r., 31,9% na koniec 2016 r. i 30,3% na koniec III kwartału 2017 r.25. 
W stosunku do średnich wskaźników dla gmin wiejskich opublikowanych przez 

                                                      
22 Znaczny wzrost kwoty pozostałych dochodów własnych w 2015 i 2017 (3 kwartały) wynikał z pozyskanych środków z PROW 
na inwestycje w 2015 r. w kwocie 2.059 tys. zł oraz w 2017 r. w kwocie 1.184 tys. zł. 
23 Stan nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach objętych kontrolą przedstawiał się w następujący sposób: w 2014 r. 
wyniósł 925.749 tys. zł, w 2015 r. wyniósł 1.849.321 tys.  zł, w 2016 r. wyniósł 1.683.762 tys. zł, natomiast za pierwsze trzy 
kwartały 2017 r. wyniósł 2.560.410 tys. zł. 

24 W poszczególnych latach 2014-2017 (III kwartały): 

 wydatki ogółem w 2014 r. wyniosły 20.096.137 tys. zł, w 2015 r. – 26.237.180 tys zł, w 2016 r. – 24.079.748 tys. 
zł, za trzy kwartały 2017 r. – 20.715.569 tys. zł. 

 wydatki bieżące (niebędące wydatkami majątkowymi) w 2014 r. wyniosły 18.496.497 tys. zł, w 2015 r. – 
18.950.419 tys zł, w 2016 r. – 22.885.131 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. – 18.346.053 tys. zł. 

 wydatki majątkowe w 2014 r. w 2014 r. wyniosły 1.599.639 tys. zł, w 2015 r. – 7.286.761 tys zł, w 2016 r. – 
1.194.617 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. – 2.369.515 tys. zł. 

25 Zobowiązania wg tytułów dłużnych w: 2014 r. wyniosły 6.300 tys. zł, w 2015 r. wyniosły 9.100 tys.  zł, w 2016 r. wyniosły 
7.900 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 6.800 tys. zł. 
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Ministerstwo Finansów, wskaźniki dla Gminy Bogdaniec kształtowały się na 
wyższym poziomie:  

 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w 2014 r. był wyższy od 
średniej arytmetycznej o 4,3 p.p., w 2015 r. o 12,5 p.p., a w 2016 r. o 11,5 p.p.; 

 udział obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia w 2014 r. był wyższy od 
średniej arytmetycznej o 5,8 p.p., w 2015 r. o 8,1 p.p., a w 2016 r. o 1,6 p.p. 

W badanym okresie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
Stopień spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych26 w latach objętych badaniem, uznać należy za 
prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa27.  

(dowód: akta kontroli str. 117-123) 
W badanym okresie stan zaległości podatkowych na koniec poszczególnych 
okresów w stosunku do roku poprzedniego: w 2015 r. zmniejszył się o 11,6%, w 
2016 r. zmniejszył się o 3,3%28. Stan zaległości podatkowych za pełne lata 
budżetowe 2014-2016 miał tendencję malejącą i kształtował się na zbliżonym 
poziomie. 

(dowód: akta kontroli str. 116 i 124) 
1.8. Obniżenia i ulgi w podatkach w stosunku do dochodów podatkowych w: 2014 r. 
stanowiły 7,2%, 2015 r. – 9,5%, 2016 r. – 7,2%, natomiast za rok 2017 (3 kwartały) 
– 5,9%29. W badanym okresie w ramach polityki fiskalnej stosowano przede 
wszystkim obniżenie stawek podatkowych przez organ stanowiący Gminy 
Bogdaniec. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w : 2014 r. wyniosły 488 tys. 
zł, w 2015 r. – 608 tys. zł, w 2016 r. – 567 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. – 405 tys. 
zł, i w stosunku do roku poprzedniego: w 2015 r. zwiększyły się o 24,6%, a w 2016 r. 
zmniejszyły się o 6,7%30.  

Umorzenia zaległości podatkowych udzielone przez organ wykonawczy gminy 
wyniosły w 2014 r. – 47 tys. zł, w 2015 r. – 25 tys. zł, w 2016 r. – 46 tys. zł, za trzy 
kwartały 2017 r. – 14 tys. zł, a odnosząc wymienione wielkości do łącznej kwoty 
obniżeń i ulg w podatkach stanowiły one w kolejnych latach zaledwie 8,0%, 3,1%, 
7,1% i 3,3%31. 

(dowód: akta kontroli str. 117-120) 
1.9. W okresie kontrolowanym organ podatkowy nie wydawał z urzędu decyzji o 
umorzeniu zaległości podatkowych na podstawie art. 67d Ordynacji podatkowej. 

    (dowód: akta kontroli str. 125) 
1.10. W sprawozdaniach budżetowych Rb-27 S i Rb-PDP nieprawidłowo wykazano 
skutki udzielonych umorzeń, w szczególności: 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 

27 Na podstawie uchwał Rady Gminy Bogdaniec w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2014-
2019, 2015-2024 oraz 2016-2024, obejmujących badany okres 2014 – 2017 III kw. oraz uchwał Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bogdaniec sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy za rok 2014, 2015 oraz 2016 wraz z informacjami o stanie mienia Gminy, sprawdzono jak 
kształtował się w pełnych latach budżetowych  2014 – 2016 indywidualny wskaźnik spłaty długu w latach, na które przyjęta 
została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogdaniec. Maksymalny dopuszczalny poziom spłaty zobowiązań - średnia z 
art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie) w: 2014 
roku wyniosła 8,82%, w 2015 roku 7,94%, 2016 roku wyniosła 7,84%. W związku z tym zauważa się tendencję malejącą w 
badanym okresie. 

28 Zaległości podatkowe w: 2014 r. wyniosły 992.313 tys. zł, w 2015 r. wyniosły 876.794 tys.  zł, w 2016 r. wyniosły 
848.184 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 932.560 tys. zł. 

29 Ulgi razem w: 2014 r. wyniosły 590 tys. zł, 2015 r. wyniosły 794 tys. zł, 2016 r. wyniosły 645 tys. zł, za trzy kwartały 2017 r. 
wyniosły 421 tys. zł. 

30 Ponadto uchwałą Rady Gminy udzielono ulg w podatku rolnym wynoszących w: 2014 r. - 20 tys. zł, w 2015 r. - 21 tys. zł, w 
2016 r. - 19 tys. zł,  za trzy kwartały 2017 r. nie wystąpiły. 

31 Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków w: 2014 r. wyniosły 15 tys. zł, w 2015 r. wyniosły 140 tys. zł, w 
2016 r. wyniosły 13 tys. zł,  za trzy kwartały 2017 r. wyniosły 2 tys. zł. 
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 skutki udzielonego umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 10.861,10 zł 
w dniu 5.01.2015 r. zostały wykazane w niewłaściwym okresie sprawozdawczym, 
tj. w sprawozdaniach budżetowych Rb-27 S i Rb-PDP za 2014 r., zamiast 
w sprawozdaniu za 2015 r. Tym samym odpowiednio zawyżono w 2014 r. 
i zaniżono w 2015 r. "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na 
podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy" w 
zakresie umorzeń zaległości podatkowych;  

 w sprawozdaniach Rb-27S za lata 2014-2016 nie wykazano umorzonych 
odsetek jako skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 
ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości: 

- 10.656 zł z tytułu 16 decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2014 r., 

- 1.068 zł z tytułu trzech decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2015 r.  

Natomiast w sprawozdaniu za 2016 r. wykazano kwotę w wysokości 3.148 zł 
umorzonych odsetek, zamiast kwoty 8.687 zł z tytułu siedmiu decyzji wydanych 
przez organ podatkowy w tym roku, czym zaniżono w tym sprawozdaniu 
wysokość umorzonych odsetek o kwotę 5.539 zł. 

Tym samym sprawozdania zostały sporządzone nierzetelnie w tym zakresie. 

W wyniku kontroli NIK złożono korektę przedmiotowych sprawozdań, a Minister 
Finansów wydał decyzję w sprawie zwrotu przez Gminę Bogdaniec części 
wyrównawczej subwencji ogólnej za 2017 r.32. 

  (dowód: akta kontroli str. 126-133, 180-222) 

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

1. Organ podatkowy w 21 postępowaniach33 nie wezwał podatników wnoszących 
podania niespełniające wymogów określonych przepisami prawa w zakresie 
sprecyzowania treści żądania (co do rodzaju podatku, kwoty zaległości lub 
okresu), do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie 
tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, do czego 
zobowiązuje art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej.  

Ze złożonych przez Wójt Gminy Bogdaniec oraz Podinspektor ds. wymiaru 
podatków i opłat wyjaśnień wynika, że bezpośrednią przyczyną nieprawidłowości 
był fakt, że organ podatkowy dysponował możliwością dokonania wydruku 
dotyczącego zaległości podatkowych osób wnioskujących z ewidencji księgowej 
podatków, co w ocenie organu, w przypadku gdy podatnik wnosił o umorzenie 
zaległości w całości lub części, spełniało wymóg wskazania żądania określonego 
w art. 168 § 2  Ordynacji podatkowej. Ponadto w większości wnioskujący, to 
osoby o niskich dochodach oraz trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, co jest 
powszechnie organowi znane. W związku z tym organ załatwiał sprawy 
niezwłocznie w trybie art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej. W innych przypadkach 
fakt dotyczący umorzeń był wyjaśniany przez wnioskodawcę bezpośrednio przy 

                                                      
32 Decyzja znak ST3.4755.2.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zobowiązująca do zwrotu nienależnie otrzymanej w 2017 r. kwoty 
części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 8.297,00 zł oraz zapłaty odsetek, ustalonych jak dla zaległości 
podatkowych od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w 2017 r.  

33 21 postępowań zakończonych wydaniem decyzji na łączną kwotę umorzeń zaległości podatkowych w wysokości 
48.715,10 zł (należności główne) oraz 16.900 zł (odsetki), w tym: 15 postępowań (co stanowi 23,8 % ogółu badanych 
postępowań), zakończonych wydaniem decyzji umarzających w całości zaległości podatkowe w kwocie łącznej 34.823,73 zł 
(należności główne) oraz 12.862 zł (odsetki) oraz 6 postępowań podatkowych (co stanowi 9,5 % ogółu), zakończonych 
wydaniem decyzji odmawiających w części umorzenia zaległości podatkowych w kwocie łącznej 13.891,37 zł (należności 
główne) oraz 4.028 zł (odsetki). Decyzje o znakach: RF.3127.2.22.2014,  RF.3127.2.48.2014,  RF.3127.2.2.2014, 
RF.3127.2.24.2014, RF.3127.2.23.2014, RF.3127.2.37.2014, RF.3127.2.42.2014, RF.3127.2.40.2014, RF.3127.2.46.2014, 
RF.3127.2.10.2015, RF.3127.2.39.2015, RF.3124.1.1.2016, RF.3127.2.13.2016, RF.3127.2.11.2016, RF.3127.2.22.2016, 
RF.3123.6.2.2016, RF.3127.2.52.2015, RF.3127.2.57.2015, RF.3127.2.15.2016, RF.3127.2.2.2017, RF.3127.2.35.2015. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995&full=1
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osobistym składaniu wniosku, co według wyjaśniających było błędnym 
rozwiązaniem, gdyż organ podatkowy winien wezwać wnioskujących do 
usunięcia braków w podaniach w trybie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja 
podatkowa. Wyjaśniające nadmieniły, że nie było to działanie zamierzone. 

W ocenie NIK, w postępowaniach dotyczących umarzania zaległości 
podatkowych  niedopuszczalne jest samodzielne określenie przez organ 
podatkowy treści żądania wnioskodawcy (strony postępowania), bez 
uprzedniego wezwania strony do jednoznacznego określania  rodzaju podatku, 
kwoty lub okresu zaległości podatkowej.  

(dowód: akta kontroli str. 134-141) 

 
2. Organ podatkowy w dwóch postępowaniach34, zakończonych umorzeniem części 

wnioskowanej zaległości podatkowej nie wyznaczył stronie przed wydaniem 
decyzji siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 200 § 1 
Ordynacji podatkowej. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że podatnicy, którym nie 
wyznaczono ww. terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego byli w stałym kontakcie z pracownikiem referatu i na bieżąco byli 
informowani o prowadzonym postępowaniu, więc organ podatkowy uznał iż brali 
czynny udział w postępowaniu. Wyjaśniające uznały, że było to błędne 
rozwiązanie i nieprawidłowość wynikała z przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 134-141) 
3. Sprawozdania Rb-27 S i Rb-PDP zostały sporządzone nierzetelnie w zakresie 
skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja 
podatkowa, obliczonych za okres sprawozdawczy: 

 skutki umorzenia zaległości w 2015 r.35 zostały wykazane w Rb-27S i Rb-PDP za 
2014 r. zamiast w Rb-27S i Rb-PDP za 2015 r. Tym samym zawyżono o 
10.861,10 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S i PDP za 2014 r. kwotę skutków 
decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej, 
obliczonych za okres sprawozdawczy (odpowiednio: kol. 14 i kol. 5 umorzenia 
zaległości podatkowych) w wysokości 47.183,88 zł. Prawidłowa kwota dotycząca 
należności głównych, która winna widnieć w tych sprawozdaniach to 
36.322,78 zł. Odpowiednio w tym samym zakresie tj. o kwotę 10.861,10 zł 
pomniejszono wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP za 2015 r. kwotę 
skutków tych decyzji w wysokości 24.697,28 zł. Prawidłowa kwotą należności 
głównych, która winna widnieć w tych sprawozdaniach to 35.558,38 zł. 

 w  sprawozdaniach Rb-27S nie wykazano kwot umorzonych odsetek w 
wysokości: 10.656 zł z tytułu 16 decyzji wydanych przez organ podatkowy w 
2014 r. oraz 1.068 zł z tytułu trzech decyzji w 2015 r.; 

  w sprawozdaniu Rb-27S za 2016 r. wykazano kwotę w wysokości 3.148 zł 
umorzonych odsetek, zamiast kwoty 8.687 zł z tytułu siedmiu decyzji wydanych 
przez organ podatkowy w tym roku, czym zaniżono wysokość wykazanych w tym 
sprawozdaniu umorzonych odsetek o kwotę 5.539 zł. 

                                                      
34 Dwa postępowania zakończone wydaniem decyzji na łączną kwotę umorzeń zaległości podatkowych w wysokości 
2.155,90 zł (należności główne): decyzja znak RF.3127.2.35.2015 – na kwotę 1.719,90 zł (należność główna) oraz decyzja 
znak RF.3127.2.9.2017 – na kwotę 436 zł (należność główna). 
35 Decyzja znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 2015-01-05 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 
2013 i 2014 r.: 10.861,10 zł (należność główna) i 636 zł (odsetki). 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995&full=1
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Powyższe jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a i § 8 ust. 3 instrukcji sporządzania 
sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej36 w związku z 
załącznikiem nr 3 Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z 
objaśnieniami) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych37. 

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że przyczyną nieprawidłowości w przypadku 
skutków udzielonych ulg i zwolnień dotyczących należności głównej z tytułu decyzji 
błędnie wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S za 2014 rok, była błędna interpretacja 
organu podatkowego co do roku, w którym winny być zakwalifikowane skutki 
udzielonej ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynikających z 
przedmiotowej decyzji. Jeśli chodzi o brak wykazania w rocznych sprawozdaniach 
Rb-27S kwot umorzonych odsetek wynikających z decyzji organu podatkowego, to 
według wyjaśniającej Wójt oraz Skarbnika Gminy przyczynami były zwykłe omyłki i 
przeoczenia, które nie wynikały z zamierzonego działania organu podatkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 142-153) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

2.1. W badanym okresie w urzędzie nie wystąpiły przypadki umarzania 
przedsiębiorcom zaległości podatkowych, które stanowiły pomoc publiczną 
udzielaną w oparciu o art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 154) 
2.2. Na terenie Gminy Bogdaniec działały cztery podmioty gospodarcze, którym 
w badanym okresie udzielono pomocy de minimis wydając łącznie pięć decyzji w 
trybie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Kwota umorzonych zaległości 
podatkowych wynikających z decyzji wyniosła łącznie 35.964,10 zł. Kwota pomocy 
de minimis udzielonej tym podmiotom na podstawie decyzji wyniosła łącznie 
9.230,28 euro.  

    (dowód: akta kontroli str. 155) 

2.3 . Postępowania dotyczące wydania decyzji, na podstawie których udzielono 
pomocy de minimis, zostały objęte badaniem opisanym w wystąpieniu pokontrolnym 
w pkt 1.5. W badanym okresie organ podatkowy gminy przy wydawaniu decyzji 
umarzających zaległości podatkowe na podstawie których udzielono pomocy de 
minimis, w przypadku dwóch decyzji38 prawidłowo stosował przepisy Ordynacji 
podatkowej. Kwota ogółem dotycząca łącznej kwoty pomocy de minimis przyznanej 
każdemu podmiotowi z osobna w ciągu 3 lat budżetowych wyniosła 95.498,69 zł.  
Stwierdzono, że w przypadku trzech podatników39, łączna wartość pomocy de 
minimis dla każdego z beneficjentów z osobna nie przekroczyła równowartości 

                                                      
36 Dz. U. z 2016 poz. 1015, ze zm. - uchylone z dniem 13 stycznia 2018 r. Od dnia 13 stycznia 2018 r. obowiązującym jest 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 
109). 

37 Dz. U. z 2014 poz. 1053, ze zm. 

38 Decyzja znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 2015-01-05 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 
2013 i 2014 r.: 10.861,10 zł (należność główna) i 636 zł (odsetki) oraz decyzja znak RF.3127.2.8.2017 z dnia 2017-05-19 – w 
sprawie umorzenia I raty podatku od nieruchomości za 2017 r.: 9.690 zł (należność główna) i 11 zł (odsetki). 

39 Łączna wartość pomocy de minimis dla beneficjenta, który otrzymał ulgę z tytułu decyzji znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 
2015-01-05 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 i 2014 r. oraz odroczenia płatności 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku jednego 
podatnika40 prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu 
drogowego towarów nie przekroczyła wartości 100 tys. euro, stosownie do limitów 
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis41. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, trzy 
podmioty42 ubiegające się o nią złożyły  wszystkie dokumenty określone w art. 37 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej43. 
W przypadku jednego podatnika, któremu udzielono w badanym okresie pomocy de 
minimis na podstawie dwóch decyzji stwierdzono nieprawidłowość o charakterze 
formalnym – podatnik nie przedstawił podmiotowi udzielającemu pomocy, informacji 
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, to jest sprawozdań finansowych za 
okres 3 ostatnich lat obrotowych – wymóg art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej w zw. z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis44 (w brzmieniu 
przepisu obowiązującym do dnia 14.11.2014 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 lit a ww. 
rozporządzenia (w brzmieniu przepisu obowiązującym od dnia 15.11.2014 r.).  
Wszystkim beneficjentom pomocy wydano zaświadczenia stwierdzające, że 
udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, stosownie do art. 5 ust. 3 
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zaświadczenia 
o pomocy de minimis zawierały wszystkie elementy formalne i zostały wydane z 
urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis, stosownie 
do § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w 
sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie45. W przypadku wszystkich wydanych zaświadczeń, równowartość 
pomocy w euro przeliczona została w prawidłowy sposób, tj. według średniego 
kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy, stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. 
W jednym przypadku umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ 
podatkowy wydał zaświadczenie, w którym zaniżył wartość brutto udzielonej pomocy 
o kwotę umorzonych odsetek. 

Wszystkie objęte badaniem zaświadczenia o pomocy de minimis, które zostały 
wydane przez organ podatkowy w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej, zostały przekazane Prezesowi UOKiK  

                                                                                                                                       
pozostałej części zaległości za 2014 r. oraz decyzji znak RF.3123.6.2.2016 z dnia 2016-05-18 w sprawie umorzenia zaległości 
z tytułu I raty podatku od nieruchomości za 2015 rok w okresie 3 lat kalendarzowych wyniosła 80.957,95 zł; Łączna wartość 
pomocy de minimis dla beneficjenta, który otrzymał ulgę z tytułu decyzji znak RF.3127.2.11.2016 z dnia 2016-06-03 w sprawie 
umorzenia zaległości z tytułu I raty podatku od nieruchomości za 2016 r. w okresie 3 lat kalendarzowych wyniosła 0 zł; Łączna 
wartość pomocy de minimis dla beneficjenta, który otrzymał ulgę z tytułu decyzji znak RF.3127.2.8.2017 z dnia 2017-05-19 – w 
sprawie umorzenia I raty podatku od nieruchomości za 2017 r. wyniosła łącznie 15.190,74 zł. 
40 Łączna wartość pomocy de minimis dla beneficjenta, który otrzymał ulgę z tytułu decyzji znak RF.3124.1.1.2016 z dnia 
2016-06-03 - w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty podatku od środków transportowych za 2013 r. w okresie 3 lat 
kalendarzowych wyniosła 0 zł; 

41 Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013. 
42 Postępowania zakończone wydaniem: decyzji znak RF.3127.2.11.2016 z dnia 2016-06-03 w sprawie umorzenia zaległości z 
tytułu I raty podatku od nieruchomości za 2016 r.: 2.915 zł (należność główna) i 13 zł (odsetki), decyzji znak RF.3124.1.1.2016 
z dnia 2016-06-03 - w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty podatku od środków transportowych za 2013 r.: 10.336 zł 
(należność główna) i 2.988 zł (odsetki), decyzji znak RF.3127.2.8.2017 z dnia 2017-05-19 – w sprawie umorzenia I raty 
podatku od nieruchomości za 2017 r.: 9.690 zł (należność główna) i 11 zł (odsetki). 
43 Dz. U. z 2018 r. poz. 362. 
44 Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.  

45 Dz. U. z 2018 r. poz. 350. 
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za pomocą aplikacji SHRIMP w dniu udzielenia pomocy46, stosownie do art. 32 ust. 
10 ww. ustawy.  

W badanym okresie Wójt Gminy Bogdaniec sporządzała i przedstawiała Prezesowi 
UOKIK oraz Ministrowi Rolnictwa sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 
innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o 
nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym47, stosownie do art. 
32 ust. 1 i ww. art. 32a ust. 1 ww. ustawy. Sprawozdania zostały przekazane za 
pośrednictwem właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej, stosownie 
do art. 32 ust. 4 ww. ustawy oraz w sposób i formie określonej w art. 32 ust. 10  i 
art.32a ust. 3 ww. ustawy oraz zgodnie z terminami określonymi w § 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o 
udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o 
nieudzieleniu pomocy48 oraz w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 
2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub 
rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy49. 

  (dowód: akta kontroli str. 156-158) 

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

1. W dwóch przypadkach, dotyczących jednego podatnika, któremu udzielono w 
badanym okresie pomocy de minimis na podstawie dwóch decyzji50 na łączna kwotę 
umorzonych zaległości podatkowych w wysokości 13.023,10 zł (należności główne) i 
636 zł (odsetki), organ podatkowy nie wezwał w trybie art.155 Ordynacji podatkowej 
podatnika do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem 
o udzielenie pomocy  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w 
zakresie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych,  stosownie 
do art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej w zw. z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w brzmieniu 
przepisu obowiązującym do dnia 14.11.2014 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 lit a ww. 
rozporządzenia (w brzmieniu przepisu obowiązującym od dnia 15.11.2014 r.). 

W przypadku ww. podatnika w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji znak 
RF.3127.2.51.2014 z dnia 5.01.2015 r., podatnik we wniosku z dnia 5.11.2014 r. 
wnosił o częściowe umorzenie oraz częściowe odroczenie płatności zaległości 
podatkowych. W załączonej do wniosku dokumentacji w zakresie sprawozdawczości 
finansowej znajdował się tylko bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 
2014 wg stanu na dzień 31.10.2014 r.  

                                                      
46 Na podstawie dokumentacji  badanych zaświadczeń zamieszczonych w aktach sprawy, zakończonych wydaniem decyzji w 
sprawie umorzenia zaległości podatkowych stanowiących pomoc de minimis oraz  raportu o pomocy publicznej udzielonej 
przez PUP (Wójt Gminy Bogdaniec) za okres : 01.01.2014 r. – 31.12.2017 r. 
47 Na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Bogdaniec o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis 
za lata 2014-2017 oraz informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie za lata 2014-2016. Za rok 2017 nie 
składano przedmiotowej informacji, gdyż nowy wzór rocznej  informacji o nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, określony w załączniku nr 2  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań 
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 120) odnosi się zarazem do obydwu rodzajów pomocy (organ udzielał w 2017 roku pomocy publicznej w rolnictwie, więc 
nie sporządzano informacji w zakresie nie udzielenia pomocy publicznej  w rybołówstwie, gdyż byłaby to informacja 
sprzeczna). 
48 Dz. U. Nr 174, poz. 1081,  ze zm.  
49 Dz. U. poz. 120. 
50 Decyzja znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 2015-01-05 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 
2013 i 2014 r.: 10.861,10 zł (należność główna) i 636 zł (odsetki) oraz odroczenia płatności pozostałej części zaległości za 
2014 rok w wysokości 10.745 zł oraz decyzja znak RF.3123.6.2.2016 z dnia 2016-05-18 w sprawie umorzenia zaległości z 
tytułu I raty podatku od nieruchomości za 2015 rok: 2.162,00 zł (należność główna) oraz rozłożenia pozostałej zaległości na 6 
rat. Łączna kwota udzielonych ulg podatkowych na podstawie tych decyzji w postaci umorzenia zaległości podatkowych 
wyniosła: 13.023,10 zł (należności główne) i 636 zł (odsetki). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Z kolei w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji znak RF.3123.6.2.2016 z 
dnia 18.05.2016 r., podatnik we wniosku z dnia 18.03.2016 r. wnosił o częściowe 
umorzenie oraz częściowe rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W załączonej 
do wniosku dokumentacji w zakresie sprawozdawczości finansowej znajdował się 
tylko bilans wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  oraz rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy 2015 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  
Ze złożonych wyjaśnień wynika, że przyczyną nieprawidłowości było niedopatrzenie 
- fakt dotyczący sytuacji podatnika w okresie trzech ostatnich lat obrotowych był 
wyjaśniany przez wnioskodawcę przy osobistym składaniu wniosku. Błędnym było 
przyjęcie takiego rozwiązania, gdyż organ winien wezwać podatnika do 
przedstawienia niezbędnych dokumentów ww. zakresie nadmieniając, że nie było to 
działanie zamierzone. 
Powyższa dokumentacja załączona do wniosków, nie spełniała wymogów w 
zakresie ww. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Organ 
podatkowy nie skorzystał z dyspozycji określonej w art. 155 Ordynacji podatkowej i 
nie wezwał podatnika do przedłożenia wymaganych dokumentów, niezbędnych dla 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym 
stwierdzono naruszenie art. 122 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w toku 
postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu 
podatkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 159-164) 

2. W jednym przypadku zaświadczenie o pomocy de minimis wydane podatnikowi, 
któremu udzielono ulgi podatkowej na podstawie decyzji51, zostało sporządzone 
nierzetelnie.  
Organ udzielający pomocy w przedmiotowym zaświadczeniu wskazał wartość brutto 
udzielonej pomocy w wysokości 21.606,10 zł, odnoszącą się tylko do kwoty 
umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz kwoty odroczonej 
płatności pozostałej części zaległości, natomiast nie zawierającą kwoty umorzonych 
odsetek. Tym samym organ udzielający pomocy zaniżył ww. wartość brutto 
udzielonej pomocy o kwotę tych odsetek w wysokości 636 zł.  
Ze złożonego przez Krystynę Pławską – Wójt Gminy Bogdaniec wyjaśnienia wynika, 
że przyczyną nieprawidłowości była omyłka, która wynikała z przeoczenia kwoty 
odsetek i nie było to działanie zmierzone.  
W toku kontroli NIK, organ udzielający pomocy w trybie art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
wydał nowe zaświadczenie, w którym wskazał właściwą wartość pomocy oraz 
stwierdził utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 165-167) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,  
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

                                                      
51 Decyzja znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 2015.01.05  w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 
2013 i 2014 r. w wysokości 10.861,10 zł (należność główna) i 636 zł (odsetki) oraz odroczenia płatności pozostałej części 
zaległości za 2014 rok w wysokość 10.745 zł. 

Ocena cząstkowa 
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3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach 
fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym 
umorzono zaległości podatkowe 

3.1. W latach 2014-2017 w Urzędzie Gminy w Bogdańcu podawano do publicznej 
wiadomości wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym m.in. w zakresie podatków udzielono 
umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób prawnych i fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
udzielono pomocy publicznej. Zgodnie ze sposobem zwyczajowo przyjętym w 
urzędzie, przedmiotowe wykazy w wersji papierowej były zamieszczane na tablicy 
ogłoszeń urzędu w miejscu publicznie dostępnym, co wypełnia dyspozycję52 
wynikającą z art. 37 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych53. Dane podmiotów widniejące w wykazach, którym udzielono ww. ulg, 
były zgodne z danymi ujętymi w prowadzonych w urzędzie ewidencjach wydanych 
decyzji za każdy rok objęty kontrolą54.   

3.2. Wszystkie wykazy sporządzone w okresie kontrolowanym55 były opatrzone 
podpisem Wójta, datą sporządzenia oraz adnotacjami o dacie zamieszczenia na 
tablicy ogłoszeń urzędu w miejscu publicznie dostępnym a także dacie zdjęcia z 
przedmiotowej tablicy. Na podstawie tych informacji stwierdzono, że wszystkie 
wykazy zostały przez Wójta podane do publicznej wiadomości w terminie 
wynikającym z art. 38 ustawy o finansach publicznych. 

3.3. Przedstawione w wykazach56 opublikowanych: w 2015 r. (umorzenia za 
2014 r.), w 2016 r. (umorzenia za 2015 r.) oraz w 2017 r. (umorzenia za 2016 r.) 
kwoty umorzeń należności głównych, nazwa podatnika i przyczyna umorzenia, poza 
jednym wyjątkiem w zakresie kwoty, były zgodne z danymi wynikającymi z 
wydanych przez organ podatkowy decyzji. W dwóch przypadkach umorzenia 
wykazano w wykazie dotyczącym roku poprzedzającego udzielenie ulgi.  

W wykazach sporządzonych i opublikowanych w latach 2015-2017 nie ujmowano 
natomiast kwot umorzonych odsetek wynikających z 24 decyzji organu 
podatkowego w łącznej wysokości 20.392 zł, objętych obowiązkiem publikacji 
wynikającym z art. 37 ust. 1 pkt 1 lit. f i g ustawy o finansach publicznych.  

W przypadku jednej decyzji57 stwierdzono , że nie podano do publicznej wiadomości 
w wykazie z 2015 r. skutków ulgi podatkowej wynikającej z przedmiotowej decyzji, 
dotyczącej zarówno należności głównej oraz odsetek w łącznej wysokości 620,40 zł. 

W przypadku decyzji, na mocy których organ podatkowy udzielił pomocy de minimis, 
w czterech przypadkach przedmiotowe wykazy zawierały niezbędne dane – to jest 
nazwę podatnika oraz rodzaj udzielonej pomocy, które były zgodne z wydanymi 

                                                      
52 Ludmiła Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 37 ustawy o finansach publicznych, Lex 

53 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 

54 Wykazy upublicznione w 2014 r. (umorzenia z 2013 r.), w 2015 r. (umorzenia z 2014 r.), w 2016 r. (umorzenia z 2015 r.) i w 
2017 r. (umorzenia z 2016 r.). 

55 Wykaz upubliczniony w 2014 r. (umorzenia z 2013 r.), w 2015 r. (umorzenia z 2014 r.), w 2016 r. (umorzenia z 2015 r.) i w 
2017 r. (umorzenia z 2016 r.). 

56 Na podstawie próby kontrolnej 60 decyzji dotyczących umorzeń zobowiązań podatkowych opisanej w wystąpieniu 
pokontrolnym w pkt 1.5, w tym obejmującej 5 decyzji dotyczących pomocy de minimis opisanej w wystąpieniu pokontrolnym w 
pkt 2.3. 

57 Znak RF.3127.2.25.2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości za lata 2011 – 2012 oraz I raty 2013 roku 
z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na kwotę 485,40 zł oraz należnych odsetek w kwocie 135 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=NotkaAutoraPub.58684:ver=0&full=1
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decyzjami. W jednym przypadku58 w wykazie opublikowanym w 2017 r., wykazano 
podatnika, któremu dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości z 
pominięciem informacji o udzieleniu pomocy de minimis.  

(dowód: akta kontroli str. 168-179) 

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

1. Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym: 

 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 
spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

 udzielono pomocy publicznej, 
zostały sporządzone nierzetelnie w następującym zakresie (badaniem objęto 60 
decyzji):  

 w jednym przypadku59 stwierdzono niezgodność kwoty umorzenia zaległości 
podatkowej wynikającej z decyzji z danymi widniejącymi w wykazie 
opublikowanym w 2016 r.; 

 w dwóch przypadkach60 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od 
nieruchomości wydane w 2015 r. zostały opublikowane w wykazie z 2015 r. 
dotyczącym umorzeń za 2014 r., zamiast w wykazie z 2016 r. – dotyczącym 
umorzeń za 2015 r.; 

 w jednym przypadku61 w wykazie opublikowanym w 2017 roku wykazano 
podatnika, któremu dokonano umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości 
z pominięciem informacji o udzieleniu mu pomocy de minimis.;  

 w jednym przypadku nie podano do publicznej wiadomości w wykazie 
opublikowanym w 2015 roku za 2014 rok, skutków ulgi podatkowej wynikającej z 
decyzji62 w łącznej wysokości 620,40 zł; 

 w 24 przypadkach w wykazach sporządzonych w latach 2015-2017, nie podano 
do publicznej wiadomości kwot umorzonych odsetek wynikających z wydanych w 
latach 2014-2016 decyzji organu podatkowego na łączną kwotę 20.392 zł. 
 

Ze złożonych przez Krystynę Pławską – Wójt Gminy Bogdaniec wyjaśnień wynika, 
że przyczynami nieprawidłowości były zwykłe omyłki i przeoczenia, które nie 
wynikały z zamierzonego działania. 

(dowód: akta kontroli str. 142-145) 

 

                                                      
58 Decyzja znak RF.3127.2.11.2016 z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty w podatku od 
nieruchomości za 2016 rok na kwotę 2.915 zł oraz należnych odsetek w kwocie 13 zł. 
59 Decyzja znak RF.3127.2.3.2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie umorzenia zaległości z tytułu III i IV raty w podatku 
rolnym za 2014 rok w kwocie 1.458 zł – w wykazie opublikowanym w 2016 roku podano kwotę umorzenia w wysokości 2.788 
zł, czym zawyżono informację o udzielonej uldze podatkowej o kwotę w wysokości 1.330 zł. 
60 Decyzja znak RF.3127.2.51.2014 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości 
za 2014 rok w kwocie 10.861 zł oraz należnych odsetek w kwocie 636,00 zł i decyzja znak RF.3127.2.52.2014 z dnia 5 
stycznia 2015 roku w sprawie umorzenia zaległości z tytułu II i III raty w podatku od nieruchomości za 2014 rok w kwocie 1.617 
zł – opublikowano w wykazie z 2015 roku dotyczącym umorzeń za 2014 rok zamiast w wykazie z 2016 roku – dotyczącym 
umorzeń za 2015 rok. 

61 Decyzja znak RF.3127.2.11.2016 z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie umorzenia zaległości z tytułu I raty w podatku od 
nieruchomości za 2016 rok na kwotę 2.915 zł oraz należnych odsetek w kwocie 13 zł – w wykazie opublikowanym w 2017 roku 
wykazano umorzenie w kwocie 2.915 zł w części 1 przedmiotowego wykazu dotyczącego osób, którym w zakresie podatków i 
opłat udzielono umorzeń z pominięciem informacji o udzieleniu pomocy de minimis, co wynika z decyzji.   
62 Decyzja znak RF.3127.2.25.2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości za lata 2011 – 2012 oraz I raty 
2013 z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości na kwotę 485,40 zł oraz należnych odsetek w kwocie 135 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli63, wnosi o: 

1. Wzywanie podatników wnoszących podania niespełniające wymogów 
określonych przepisami prawa w zakresie sprecyzowania treści żądania, do 
usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego 
warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, stosownie do 
art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. 

2. Wyznaczanie stronie przed wydaniem decyzji siedmiodniowego terminu do 
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, zgodnie z art. 
200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

3. Wzywanie podatników wnoszących podania o udzielenie ulg podatkowych w 
postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości 
podatkowych stanowiących pomoc de minimis, do przedstawienia podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy  informacji 
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w zakresie sprawozdań 
finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych,  stosownie do art. 37 ust. 2 ww. 
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zw. z 
§ 2. ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

4. Rzetelne sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis wydawanych w trybie 
art. 5 ust. 3 w z zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej. 

5. Rzetelne sporządzanie podawanych do publicznej wiadomości wykazów, o 
których mowa w przepisie art. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy o finansach 
publicznych. 

6. Rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie skutków decyzji 
przyznających ulgi na podstawie Ordynacji podatkowej. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

                                                      
63 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

Ocena cząstkowa 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Zielona Góra, dnia 13 marca 2018 r.  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Włodzimierz Stobrawa  Cezary Romanczenko 

inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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