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1. Wprowadzenie 

Kontrola P/09/023 – „Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych 

podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT”1 została 

przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z Planem pracy NIK 

na rok 2009.  

Uzasadnieniem do podjęcia kontroli były:  

 priorytetowy charakter dochodów z podatku od towarów i usług w dochodach 

budżetu państwa; 

 zagrożenia w postaci oszustw podatkowych; 

 wyniki poprzednich kontroli NIK, w szczególności przeprowadzonej w 2005 roku 

kontroli realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podatku 

od towarów i usług w roku 2004 i I półroczu 20052.  

Celem kontroli była ocena sprawowania przez urzędy skarbowe kontroli nad 

wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych przez podmioty dokonujące 

transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz ocena skuteczności urzędów skarbowych 

w egzekwowaniu zaległości w podatku od towarów i usług. Ocenie podlegały także 

działania Ministra Finansów w zakresie nadzoru i kontroli nad organami 

podatkowymi w zakresie realizacji dochodów z VAT od podmiotów dokonujących 

transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz egzekwowania zaległości w VAT. 

                                                 
1  Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak 

właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na 
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy. Należny z tytułu obrotu podatek jest 
rozliczany przez nabywcę towaru w państwie, do którego nastąpiła dostawa towarów w wysokości  
i na zasadach obowiązujących w państwie docelowym. Transakcji wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, ze względu na charakter tej czynności towarzyszy zawsze odpowiednia 
czynność, dokonywana przez drugą stronę transakcji, którą jest wewnątrzwspólnotowa dostawa 
towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów polega na wywozie towarów z terytorium kraju  
w wykonaniu czynności uznanych za dostawę, na terytorium innego kraju członkowskiego, przez 
zarejestrowanego w Polsce podatnika, dokonującego dostawy towarów z Polski. W przypadku 
wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów (stosuje się stawkę 0%) następuje zwolnienie dostawcy 
z opodatkowania, jednak z zachowanym prawem do odliczenia podatku naliczonego od nabycia 
towarów, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, ponieważ rozliczenie podatku 
następuje przez nabywcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.  

2  Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa 
z podatku od towarów i usług w latach 2004–2005, NIK, Warszawa, czerwiec 2006 r. (Nr ewid. 
129/2006/P05030/KBF).  
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 Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.  

i została przeprowadzona od 30 czerwca do 11 grudnia 2009 r. w Ministerstwie 

Finansów i 17 urzędach skarbowych.  

Wykaz skontrolowanych podmiotów przedstawiono w załączniku nr 1 

do niniejszej informacji. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzenia 

nieprawidłowości3, sprawowanie przez urzędy skarbowe kontroli nad 

wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych przez podmioty dokonujące 

transakcji wewnątrzwspólnotowych i nadzór Ministra Finansów oraz 

skuteczność w egzekwowaniu zaległości w VAT. 

W ocenie NIK urzędy skarbowe nie przeciwdziałały wystarczająco 

skutecznie oszustwom podatkowym w VAT. Nie był z należytą starannością 

realizowany ciążący na polskiej administracji podatkowej obowiązek 

zapewnienia rzetelnych danych o ważności numerów identyfikacyjnych 

podatników dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz o wartości transakcji 

wewnątrzwspólnotowych dokonanych przez polskich podatników i ich 

kontrahentów. Polska administracja podatkowa nieterminowo odpowiadała na 

wnioski państw członkowskich o zbadanie określonych transakcji 

wewnątrzwspólnotowych.  

Minister Finansów nie zapewnił w 2009 r. sprawnego funkcjonowania 

systemu informatycznego wspomagającego urzędy skarbowe w analizie 

poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz nierzetelnie 

monitorował działalność Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie 

odpowiedzialnego za współpracę administracyjną i wymianę informacji 

z państwami członkowskimi UE.   

Skuteczność urzędów skarbowych w egzekwowaniu zaległości w VAT, 

była znacznie wyższa niż w zakresie PIT oraz podatku akcyzowego4. 

W Ministerstwie Finansów nie zostały zakończone, trwające od kilku lat, prace 

nad zmianą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

                                                 
3  W kontroli zastosowano czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzenia 

uchybień, pozytywna mimo stwierdzenia nieprawidłowości, negatywna.  
4  W 2008 r. skuteczność egzekucji w VAT przekroczyła 27%, podczas gdy w PIT 18%, 

a akcyzie 1%. 
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2.2. Synteza wyników kontroli  

1. Minister Finansów zobowiązał naczelników urzędów skarbowych do 

przeciwdziałania oszustwom podatkowym w obszarze transakcji 

wewnątrzwspólnotowych, w szczególności poprzez bieżące monitorowanie 

składanych przez podatników deklaracji, poprawę trafności typowania podmiotów 

do kontroli, analizę informacji podatkowych wymienianych między państwami 

członkowskimi UE, dobrą współpracę z administracjami innych krajów. 

Ministerstwo Finansów analizowało dane z zakresu poboru, kontroli podatkowej, 

zarządzania ryzykiem zewnętrznym i egzekucji oraz stosowało jednolite, 

wymierne wskaźniki obrazujące wyniki pracy izb i urzędów skarbowych5  

(str. 15).  

2. W ocenie NIK, działania Ministra Finansów mające na celu zapobieganie, 

wykrywanie i zwalczanie oszustw podatkowych w transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych były w badanym okresie niewystarczające. Organy 

podatkowe nierzetelnie wykonywały zalecenia Ministra Finansów w zakresie 

kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podmioty 

dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ministerstwo Finansów nie 

zapewniło w 2009 r. sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego 

wspomagającego urzędy skarbowe w analizie poprawności rozliczeń transakcji 

wewnątrzwspólnotowych. W efekcie uzyskiwane przez urzędy skarbowe  

z systemu VIES wyniki z porównania polskich danych6 o dostawach i nabyciach 

były nieprawidłowe (str. 16). Minister Finansów nierzetelnie monitorował 

działalność Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie odpowiedzialnego 

za współpracę administracyjną i wymianę informacji z państwami członkowskimi 

UE (str. 18).  

3. Urzędy skarbowe nierzetelnie analizowały informacje dostępne w VIES służące 

wykrywaniu nadużyć w zakresie podatku od towarów i usług. W 6 spośród  

17 kontrolowanych urzędów skarbowych nie były na bieżąco tworzone raporty 

                                                 
5  Np. w 2009 r. wskaźnik efektywności kontroli podatkowej, wskaźnik efektywności finansowej 

kontroli, wskaźnik szybkości zaewidencjonowania deklaracji, wskaźnik skuteczności postępowań 
podatkowych, wskaźnik bieżących zaległości wymaganych, w stosunku do których nie podjęto 
czynności, do liczby bieżących zaległości wymagalnych, wskaźnik odpisanych zaległości 
przedawnionych, wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych, wskaźnik efektywności egzekucji.  

6  Raporty z porównania danych między deklaracjami VAT a informacjami podsumowującymi VAT 
UE. VIES – System Wymiany informacji o podatku VAT. 
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dotyczące rozbieżności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych między 

deklaracjami VAT i informacjami podsumowującymi VAT UE lub informacjami 

uzyskanymi z innych krajów UE a danymi z polskiej bazy danych. W 14 urzędach 

stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia w rzetelnym wyjaśnianiu 

rozbieżności wykazanych w raportach z VIES. Uwagi dotyczyły głównie 

opóźnień w podejmowaniu czynności wyjaśniających lub niepodejmowania takich 

działań. Zdaniem NIK, w części niewyjaśnionych przez urzędy rozbieżności mogą 

tkwić potencjalne dochody budżetu państwa (str. 21).   

4. W 7 spośród 17 kontrolowanych urzędów skarbowych nieterminowo 

odpowiadano na wnioski państw członkowskich o zbadanie określonych 

transakcji przeprowadzonych przez konkretnych podatników7. Terminowe 

udzielanie odpowiedzi państwom członkowskim może być decydujące dla 

wykrywania i zapobiegania oszustwom podatkowym na terenie Wspólnoty 

Europejskiej. W skali całego kraju przekroczenie terminu dotyczyło 53% 

wniosków w 2008 r. i 38% w I półroczu 2009 r. (str. 26 oraz str. 18).  

5. We wszystkich kontrolowanych urzędach stwierdzono opóźnienia w wykreślaniu 

z rejestru podatników VAT UE podmiotów, które spełniły warunki do ich 

wykreślenia określone w art. 97 ust. 15 lub w art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług8. W 7 z 17 kontrolowanych urzędów 

skarbowych opóźnienia stwierdzono w 100% zbadanych spraw9. W ocenie NIK 

urzędy skarbowe nierzetelnie wykonywały obowiązki w tym zakresie. 

Przestrzeganie terminowej i rzetelnej aktualizacji danych podatników, 

wyrejestrowywanie ich w możliwie najkrótszym terminie jest istotne w kontekście 

zapobiegania oszustwom podatkowym. Zaprzestanie składania przez podatnika 

deklaracji VAT lub brak możliwości skontaktowania się z zarejestrowanym 

podatnikiem VAT mogą świadczyć o jego udziale w oszustwach typu „znikający 

                                                 
7  Generalnie organ współpracujący udziela informacji najszybciej jak to możliwe i nie później niż  

w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku (art. 8 rozporządzenia Rady (WE)  
Nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 218/92/ Dz.U. UE.L.03.264.1 
ze zm.), państwa członkowskie przyjęły także zwyczajowo skrócenie terminu (do miesiąca)  
w sprawach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie dokonania oszustwa.   

8  Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. 
9  W kolejnych 4 urzędach odsetek ten wynosił od 75% do 50% badanych spraw.  
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podatnik”10 lub „karuzeli podatkowej”11. Zapewnienie wiarygodnych danych  

o ważności numerów identyfikacyjnych podatników dla transakcji 

wewnątrzwspólnotowych jest konieczne ze względu na wymagania stawiane 

państwom członkowskim zawarte w rozporządzeniu Rady Nr 1798/2003  

w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości 

dodanej12. Zgodnie z art. 22 i 27 rozporządzenia, każde państwo członkowskie 

prowadzi elektroniczną bazę danych i zapewnia jej uaktualnianie, kompletność 

i dokładność, w szczególności utrzymuje elektroniczną bazę danych 

zawierających ewidencję osób, którym nadano numer identyfikacyjny dla 

transakcji wewnątrzwspólnotowych (str. 30).  

6. Kontrole podatników VAT przeprowadzano zgodnie z kryteriami ustalonymi 

przez Ministerstwo Finansów13. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez urzędy 

kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe wskazują, że występowało zjawisko 

unikania zapłaty podatku od towarów i usług oraz wyłudzania zwrotu VAT.  

W kontrolach przeprowadzonych w 2008 r. przez urzędy skarbowe ustalono 

dodatkowe należności na kwotę 503,4 mln zł, a przez urzędy kontroli skarbowej 

711,7 mln zł. Kwota uszczupleń ujawniona w I półroczu 2009 r. przez urzędy 

skarbowe wyniosła 308,3 mln zł, a przez urzędy kontroli skarbowej 409,9 mln zł. 

NIK, pozytywnie oceniając trafne typowanie podatników VAT do kontroli, 

wskazuje na ogromną rozbieżność między liczbą podatników dokonujących 

transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz innych transakcji transgranicznych  

a liczbą kontroli. Kontrolą objęto niespełna 1% podatników występujących  

w tym obszarze ryzyka. W badanych urzędach, stwierdzone w toku kontroli 

                                                 
10  Podatnik, który kupił zwolniony z podatku lub opodatkowany stawką 0% towar z innego państwa 

członkowskiego, który następnie sprzedał w kraju z naliczonym podatkiem VAT i nie odprowadził 
tego podatku do organu podatkowego (i zniknął). 

11  Karuzela podatkowa polega na prowadzeniu transakcji wewnątrzwspólnotowych w ramach 
łańcucha dostaw mających na celu nieodprowadzenie VAT od zakupionego towaru oraz odzyskanie 
z organu podatkowego podatku naliczonego. W karuzeli obracane są faktyczne towary, ale często 
jest to obieg faktur i dokumentów przewozowych.   

12  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy 
administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG)  
Nr 218/92 /Dz.U. UE.L.03.264.1 ze zm./, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 09 Tom 01 P. 392-
402.  

13  Kontrolowanie podatników w obszarach podwyższonego ryzyka oraz weryfikowanie zasadności 
zwrotu VAT.  
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podatkowej u podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, 

uszczuplenia w podatkach wyniosły co najmniej 39,9 mln zł14 (str. 37; str. 39).  

7. Efektywność egzekucji zaległości w VAT była wyższa niż w zakresie PIT 

i akcyzy. Wskaźnik efektywności egzekucji15 w 2008 r. wyniósł 27,4% i był 

wyższy niż w 2007 r. o 1,7 pkt procentowego. W I półroczu 2009 r. wskaźnik 

wyniósł 16,1% i poprawił się o 0,7 punktu procentowego w porównaniu  

do osiągniętego w I półroczu 2008 r. Mimo relatywnie wyższej efektywności 

egzekucji w VAT, kwota zaległości w VAT była wysoka i na koniec 2008 r. 

wyniosła 9.958,4 mln zł. Na 30 czerwca 2009 r. wyniosła 10.287,8 mln zł. Urzędy 

skarbowe wyegzekwowały w 2008 r. 1.543,0 mln zł zaległości w VAT,  

tj. o 10,1% więcej niż w 2007 r. W I półroczu 2009 r. ściągnięte zostały zaległości 

w wysokości 796,9 mln zł (o 13,1% więcej niż w I półroczu 2008 r.).  

Kontrolowane urzędy skarbowe prowadziły systematyczną kontrolę terminowości 

zapłaty zobowiązań w podatku od towarów i usług. Jeżeli należności nie były 

płacone w terminie, na ogół na bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły 

wykonawcze oraz podejmowano czynności egzekucyjne zgodnie z § 3 ust. 1, § 5 

ust. 1 i § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji16 (str. 44).    

8. Minister Finansów prawidłowo monitorował skuteczność urzędów skarbowych 

w egzekwowaniu zaległości podatkowych, jednak nie doprowadził do 

zakończenia prowadzonych od kilku lat prac nad zmianą ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Usprawnienie postępowania egzekucyjnego 

wymaga, obok zmian legislacyjnych, wyposażenia urzędów skarbowych w nowe 

narzędzia informatyczne oraz dostępu do różnych baz danych. NIK zwraca uwagę 

na opóźnienie w udostępnianiu danych jednostkom podległym Ministrowi  

Finansów na podstawie z art. 82 § 2c17 ustawy – Ordynacja podatkowa18.  

                                                 
14  W części spraw czynności kontrolne nie są zakończone lub prowadzone są postępowania 

podatkowe.  
15  Wskaźnik efektywności egzekucji (nazywany także wskaźnikiem ściągalności) liczony jako 

proporcja kwoty wyegzekwowanych zaległości w okresie sprawozdawczym do zaległości objętych 
tytułami egzekucyjnymi do załatwienia.  

16  Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.  
17  Od 1.01.2009 r. zgodnie z art. 82 § 2c ustawy Ordynacja podatkowa informacje, o których mowa  

w art. 82 § 2 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia naczelnikom 
urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom izb skarbowych, dyrektorom izb 
celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.  

18  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).  
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Nie została zakończona budowa aplikacji CERBER do gromadzenia i przekazywania 

danych o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, które od 2007 r. banki i spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują na podstawie art. 82 § 2 

wymienionej ustawy do Ministra Finansów (str. 43).  

2.3. Uwagi końcowe i wnioski  

Urzędy skarbowe nie wykonywały należycie weryfikacji wywiązywania się 

z obowiązków podatkowych podmiotów deklarujących wykonywanie czynności 

wewnątrzwspólnotowych. Z opóźnieniem analizowały informacje o wymianie 

wewnątrzwspólnotowej dostępne w VIES oraz nie aktualizowały na bieżąco rejestrów 

podatników uprawnionych do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

Polska administracja podatkowa odpowiadała na wnioski innych państw 

członkowskich w znacznej części bez dotrzymania terminów określonych  

w przepisach. Część opóźnień w realizacji obowiązków urzędów skarbowych 

spowodowana była awarią od marca 2009 r. systemu informatycznego 

odpowiedzialnego za integrację danych między systemem Poltax19 i VIES. 

Wymienione zaniedbania zwiększyły ryzyko niewykrycia przypadków uchylania się 

od płacenia podatku lub nadużyć oraz świadczą o niedostatecznym nadzorze Ministra 

Finansów nad wymianą informacji o handlu wewnątrzwspólnotowym. NIK zwraca 

uwagę na bariery w osiąganiu przez urzędy skarbowe lepszych wyników pracy,  

w tym brak nowoczesnych narzędzi informatycznych.    

Od stycznia 2010 r. skrócony został okres, za który podatnicy mają obowiązek 

składać informacje podsumowujące (generalnie z kwartału do miesiąca). 

Wprowadzony został także obowiązek składania przez usługodawców informacji 

podsumowujących o świadczeniu usług na rzecz kontrahentów w innych krajach 

unijnych. Zdaniem NIK, stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, zagrożenia  

w postaci ograniczonych zasobów kadrowych oraz braku nowoczesnych narzędzi 

pracy mogą spowodować, że wprowadzone przez Radę UE od 2010 r. usprawnienia 

wymiany informacji mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.    

                                                 
19  Urzędy skarbowe do prowadzenia spraw wykorzystują program informatyczny Poltax, w tym 

moduł Rejestracja, Wymiar, Rejestry przypisów i odpisów. 
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Wyniki kontroli przeprowadzonej w 2009 r. upoważniają do skierowania pod 

adresem Ministra Finansów wniosków o:  

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych 

wspomagających urzędy skarbowe w obszarze analizy poprawności rozliczeń 

transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz rejestracji podatników; 

2. skuteczne egzekwowanie od jednostek podległych rzetelnego aktualizowania 

danych rejestracyjnych podatników VAT UE, w tym wykreślania z rejestru 

podatników VAT oraz prowadzenia bieżącej analizy informacji o transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych dostępnych w VIES i wyjaśniania rozbieżności;   

3. wyeliminowanie opóźnień w udzielaniu odpowiedzi na wnioski kierowane przez 

administracje państw członkowskich UE;  

4. informowanie zagranicznych administracji o przypadkach wymagających przedłużenia 

terminu udzielenia odpowiedzi na ich wniosek. 

Od 2005 r. nie zostały wprowadzone nowe rozwiązania służące istotnemu 

podniesieniu sprawności postępowania egzekucyjnego. Nadal aktualne są wnioski 

NIK o usprawnienie procesów egzekucji, w tym zainicjowanie zmiany ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu usunięcia barier 

ograniczających skuteczność postępowania urzędów skarbowych i uproszczenia 

procedur egzekucyjnych (str. 43). 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Charakterystyka stanu prawnego została przedstawiona w załączniku nr 2  

do niniejszej informacji.   

3.1.1. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych 

Geneza i cele systemu wymiany informacji  

W dniu 7 października 2003 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła 

rozporządzenie Nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w zakresie 

podatku od wartości dodanej. Przepisy rozporządzenia regulujące wymianę informacji 

w zakresie VAT weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Uchwalając powyższe 

rozporządzenie Rada miała na uwadze, że uchylanie się od podatków mające miejsce 

podczas transakcji między różnymi krajami prowadzi do strat budżetowych, 

naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania oraz powoduje zakłócenia 

w przepływie kapitału oraz warunków konkurencji. Zdaniem Rady, zwalczanie 

uchylania się od podatku od wartości dodanej (VAT) wymaga ścisłej współpracy 

między organami administracyjnymi każdego państwa członkowskiego właściwymi 

do stosowania przepisów w tej dziedzinie. 

W celu kontroli przebiegu procesów gospodarczych wewnątrz Wspólnoty 

Rada postanowiła ustanowić wspólny system wymiany informacji między państwami 

członkowskimi, za pomocą którego organy administracyjne tych państw pomagałyby 

sobie oraz współpracowały z Komisją w celu zapewnienia właściwego stosowania 

podatku VAT od dostaw towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

oraz przywozu towarów. Aby system podatku VAT mógł sprawnie funkcjonować, 

niezbędne stało się umożliwienie elektronicznego przechowywania i przesyłania 

niektórych danych do celów kontroli podatku VAT. Wdrożenie sieci informatycznej 
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VIES (VAT Information Exchange System) miało zapewnić wymianę informacji 

podatkowych o transakcjach wewnątrzwspólnotowych w ramach UE20 w sposób 

szybki i efektywny.  

Struktura systemu wymiany informacji 

Właściwymi władzami państw członkowskich, w imieniu których stosowane 

jest rozporządzenie, są ministrowie właściwi ds. finansów publicznych (str. 55).  

W okresie objętym kontrolą zasady przekazywania informacji zostały ustalone w decyzji 

nr 2/AP Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2006 r. oraz zarządzeniu nr 12 Ministra 

Finansów z dnia 26 marca 2009 r.21 Wymiana informacji o podatku VAT w badanym 

okresie odbywała się na następujących poziomach (stopniach szczegółowości):   

 poziom I obejmuje sumę dostaw wszystkich podatników z Polski do 

poszczególnych podatników w danym państwie UE (wymiana automatyczna na 

podstawie art. 23 rozporządzenia 1798/2003),  

 poziom II obejmuje sumy dostaw każdego z polskich podatników do konkretnego 

podatnika w danym państwie UE (wymiana automatyczna na podstawie art. 24 

rozporządzenia),  

 poziom III obejmuje przesyłanie takich informacji jak np.: dane identyfikacyjne 

podatnika, numery faktur, daty i wartości dostaw konkretnego polskiego dostawcy  

do konkretnego nabywcy w UE – głównie są to dane uzyskiwane w wyniku 

czynności sprawdzających lub kontrolnych (wymiana na podstawie art. 5, art. 19, 

art. 27 rozporządzenia).   

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1798/2003 w każdym państwie członkowskim 

UE zostało powołane centralne biuro łącznikowe (CLO), które jest odpowiedzialne  

za kontakty z innymi państwami członkowskimi w dziedzinie współpracy 

administracyjnej. W polskiej administracji podatkowej za nadzór nad wymianą 

informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym, w imieniu Ministra 

Finansów, odpowiada Wydział Informacji Podatkowych w Departamencie Administracji 

Podatkowej Ministerstwa Finansów. Minister Finansów upoważnił do współpracy 

administracyjnej i wymiany informacji z państwami członkowskimi UE Izbę Skarbową 

                                                 
20  Informacji zarówno bieżących, jak i historycznych.  
21  Decyzja NR 2/AP Ministra Finansów z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie procedur wymiany informacji  

o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz Zarządzenie Nr 12 Ministra Finansów 
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie procedur wymiany informacji o podatku VAT w handlu 
wewnątrzwspólnotowym.  
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w Poznaniu, Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie (BWIP w Koninie).  

Za koordynację wymiany informacji w województwach i sprawowanie nadzoru nad 

zadaniami z tym związanymi w podległych urzędach skarbowych odpowiadają izby 

skarbowe. W urzędach skarbowych gromadzone są informacje niezbędne do udzielenia 

odpowiedzi na wniosek administracji podatkowych innych państw członkowskich UE. 

Urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej przesyłają wnioski do administracji 

podatkowych innych państw członkowskich UE za pośrednictwem BWIP w Koninie. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1.  Nadzór i kontrola Ministra Finansów nad urzędami 

skarbowymi  

3.2.1.1. Minister Finansów prawidłowo ukierunkował pracę podległych organów  

na realizację dochodów z VAT, przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, 

kontrolowanie podatników w obszarach podwyższonego ryzyka, weryfikowanie 

zasadności zwrotu VAT. Główne cele, priorytety i sposoby postępowania w zakresie 

realizacji polityki finansowej ujęto w skierowanych do izb i urzędów skarbowych 

decyzjach i zarządzeniach, w tym:  

 „Zadaniach dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych  

w zakresie realizacji polityki finansowej państwa”, 

 „Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej”, 

 „Podstawowych Zakresach Obszarów Kontroli Podatkowej”, 

 „Wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku  

od towarów i usług”,  

 „Procedurach wymiany informacji o VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym”. 

Stosowano jednolite, wymierne wskaźniki obrazujące wyniki pracy 

podległych organów. Sporządzano kwartalne analizy osiąganych wyników pracy, 

które omawiano na cyklicznych naradach z dyrektorami izb skarbowych i urzędów 

kontroli skarbowej wskazując na nieprawidłowości i wydając niezbędne zalecenia.  

Minister Finansów zobowiązał urzędy skarbowe m.in. do: 

 prawidłowego rejestrowania podatników VAT podejmujących wykonywanie 

czynności opodatkowanych, a w szczególności podatników deklarujących 
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dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć oraz wewnątrzwspólnotowych 

dostaw towarów;  

 wykreślania podatników z rejestru podatników VAT w sytuacjach określonych 

art. 96 i 97 ustawy o podatku od towarów i usług;  

 bieżącego monitorowania deklaracji składanych przez podatników,  

a w szczególności deklaracji składanych przez podatników zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT UE oraz wyjaśniania przyczyn niezłożenia deklaracji przez 

podatnika;  

 niezwłocznego aktualizowania danych w systemie VIES;  

 analizowania deklaracji podatkowych, w tym w szczególności porównywania 

i analizowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i deklarowanego podatku;  

 analizowania pozyskiwanych informacji pod kątem oszustw w handlu 

wewnątrzwspólnotowym oraz współpracy organów administracji na wszystkich 

szczeblach realizacji zadań.  

Działania Ministra Finansów były celowe i rzetelne. 

3.2.1.2 W ocenie NIK, działania Ministra Finansów mające na celu zapobieganie, 

wykrywanie i zwalczanie oszustw podatkowych w transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych były niewystarczające. Nie zapewniono sprawnego 

funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego urzędy skarbowe  

w analizie poprawności rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz 

terminowego prowadzenia postępowań administracyjnych na wnioski państw 

członkowskich kierowane w trybie art. 5 rozporządzenia Nr 1798/2003. 

Podstawowym narzędziem służącym do wykrywania niezgodności  

i nieprawidłowości w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz  

do weryfikowania poprawności deklarowanych danych o transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych polskich podatników jest analiza informacji gromadzonych 

w systemie VIES (danych z informacji podsumowujących VAT UE) poprzez ich 

porównanie z danymi gromadzonymi w systemie Poltax (z deklaracji podatkowych). 

W marcu 2009 r. nastąpiła awaria systemu integracji danych pomiędzy systemami 

Poltax i VIES (Platformy Integracji). Z powodu nieprawidłowego działania narzędzia 

informatycznego odpowiedzialnego za przekazywanie danych z systemu POLTAX  

do systemu VIES, uzyskiwane od marca 2009 r. przez urzędy skarbowe wyniki  

z porównania polskich danych o dostawach i nabyciach były nieprawidłowe. Dwa 
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miesiące po wystąpieniu awarii Platformy Integracji Ministerstwo Finansów wezwało 

Wykonawcę do przywrócenia usługi. W sierpniu 2009 r. rozpoczęto negocjacje  

z innym kontrahentem w celu przywrócenia działania procesu integracji systemów 

Poltax i VIES. Od września 2009 r. rozpoczęto stopniowe uruchamianie integracji, 

wykorzystując wcześniejsze rozwiązanie – Platformę Integracji Aplikacji. Brak 

raportów o rzeczywistych rozbieżnościach między deklaracjami i informacjami VAT 

UE uniemożliwiał urzędom skarbowym systemowe oraz bezzwłoczne podejmowanie 

czynności wyjaśniających w sprawach wskazujących na możliwość występowania 

nieprawidłowości lub błędów22. W efekcie, niespójności nie były systematycznie 

weryfikowane i eliminowane w polskiej bazie danych. Urzędom pozostała możliwość 

„ręcznego” porównywania danych z deklaracji z dokumentami VAT UE. 

Automatyczna wymiana informacji o podatnikach i transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych między krajami członkowskimi, odbywająca się co kwartał 

była realizowana, ale nie była poprzedzona przez polską administrację 

wystarczającymi analizami przekazywanych danych oraz bieżącą weryfikacją 

stwierdzonych nieścisłości. Wielomiesięczna awaria w obszarze integracji danych 

między systemami VIES i POLTAX spowodowała opóźnienia w prowadzeniu prac  

w tym zakresie. Bieżąca aktualizacja danych jest konieczna ze względu na wymagania 

stawiane państwom członkowskim przez przepisy rozporządzenia Nr 1798/2003. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 każde państwo członkowskie zapewnia uaktualnianie baz 

danych, ich kompletność i dokładność.  

3.2.1.3. Analizy Ministerstwa Finansów oraz ustalenia w urzędach skarbowych 

wskazują, że skuteczność pracy w zakresie zapobiegania i zwalczania uchylania się 

od podatku od wartości dodanej ograniczona była poprzez niską wydajność systemu 

informatycznego wspomagającego monitorowanie informacji o transakcjach i podatnikach 

dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, brak nowych raportów, przy pomocy 

których można szybciej i dokładniej weryfikować gromadzone dane oraz ograniczoną ilość 

                                                 
22  Według informacji z 30 października 2009 r. Ministerstwo Finansów przewidywało zakończenie 

migracji danych z systemu Platforma Integracji do systemu Platforma Integracji Aplikacji  
do połowy listopada 2009 r. Do czasu zakończenia kontroli (24 listopada 2009 r.), NIK nie została 
poinformowana o zakończeniu prac nad przywróceniem integracji systemów POLTAX i VIES. 
Minister Finansów 30 grudnia 2009 r., w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, poinformował, 
że od 1 stycznia 2010 r. wprowadzone zostaną zmiany w ramach integracji POLTAX – VIES 
dotyczące przesyłania z systemu POLTAX do systemu VIES informacji o dostawach i nabyciach 
wewnątrzwspólnotowych. Zmiany obejmą poprawianie błędów wykrytych w trakcie 
dotychczasowej eksploatacji, a także realizację nowych wymagań. 
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osób uprawnionych do korzystania z systemu VIES. Przykładowo: Minister Finansów 

w skierowanych w styczniu 2007 r. do urzędów skarbowych wytycznych polecił w ramach 

czynności analitycznych przeprowadzanych przed dokonaniem zwrotu podatku ustalać – 

w ujęciu procentowym – skalę rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach 

VAT a danymi w informacjach podsumowujących VAT UE, jednak nie został stworzony 

raport generujący takie wyliczenia. Ministerstwo Finansów planuje rozbudowę 

funkcjonalności systemu wymiany informacji o VAT w zakresie propozycji zgłaszanych 

przez izby i urzędy skarbowe, jednak ze względu na trwające pilne prace w zakresie 

projektu VIES II23, zdecydowało się na ich przesunięcie na drugie półrocze 2010 r.    

3.2.1.4. Minister Finansów niewystarczająco monitorował działalność Biura 

Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie (BWIP) odpowiedzialnego  

za współpracę administracyjną i wymianę informacji z państwami członkowskimi 

UE. Rosła liczba wniosków zagranicznych administracji o udzielenie informacji24,  

na które odpowiedzi udzielane były po terminie określonym w art. 8 rozporządzenia 

Nr 1798/2003 oraz utrzymywała się znaczna liczba spraw, w których  

nie powiadamiano o opóźnieniach w realizacji wniosku:  

 w 2007 r. do polskiej administracji wpłynęło 1.031 wniosków, w 438 

przypadkach nie dochowano terminu na udzielenie odpowiedzi, a w 72% spraw 

(316), wbrew postanowieniom art. 10 rozporządzenia, nie powiadomiono 

zagranicznych administracji o zaistniałym opóźnieniu w realizacji wniosku;  

 w 2008 r. wpłynęło 1.195 wniosków, nie zrealizowano w terminie 637 wniosków,  

a w ponad połowie spraw nie powiadomiono o trudnościach w dotrzymaniu terminu 

(331).  

W I półroczu 2009 r. wpłynęło 567 wniosków, w 216 sprawach nie 

dochowano terminu realizacji wniosków, a w 109 nie poinformowano administracji 

zagranicznych o opóźnieniu w ich realizacji25 (str. 26). 

W grudniu 2007 r. została przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów 

kontrola wewnętrzna w BWIP. Stwierdzono liczne nieprawidłowości w realizacji 

                                                 
23  W związku ze zmianami ustawy od towarów i usług wprowadzonymi ustawą z dnia  

23 października 2009 r. (Dz.U. Nr 195, poz. 1504) mającymi na celu wdrożenie do przepisów 
krajowych zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2008/8/WE oraz 2008/9/WE z dnia 12 lutego 
2008 r., a także dyrektywą Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.  

24  W trybie art. 5 rozporządzenia 1798/2003. 
25  Więcej w punkcie 3.2.2.1. (str. 6–7 punktu), w którym przedstawiono ustalenia w urzędach 

skarbowych.  
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wymiany informacji podatkowej. Polegały one m.in.: na ręcznym dokonywaniu 

zmiany lub usuwaniu danych, w tym terminu realizacji wniosku, nierzetelnym 

opracowaniu tłumaczeń wniosków, opóźnieniach w przekazywaniu wniosków  

do realizacji urzędom skarbowym oraz administracjom podatkowym państw 

wnioskujących. Po kontroli Dyrektor Izby Skarbowej dokonał zmiany na stanowisku 

Kierownika Oddziału Wymiany Informacji o Podatkach Pośrednich w BWIP. 

Ministerstwo Finansów nie przeprowadziło kontroli sprawdzającej, tłumacząc  

to zmniejszeniem stanu osobowego wydziału nadzorującego pracę BWIP, przy 

jednoczesnym zwiększeniu zadań w związku z realizacją projektu VIES II.  

Ustalenia przeprowadzonej kontroli w urzędach skarbowych potwierdziły 

występowanie nieprawidłowości w terminowym udzielaniu odpowiedzi na wnioski 

z innych państw26. Np. Małopolski Urząd Skarbowy w 2008 r. otrzymał 3 zapytania 

z BWIP, za pośrednictwem Izby Skarbowej w Krakowie, po terminie wymaganym  

na udzielenie odpowiedzi przez polską administrację podatkową. Podobnie było  

w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze oraz Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym, 

które otrzymały w 2008 r. po 2 zapytania po terminie wymaganym na udzielenie 

odpowiedzi.  

3.2.1.5. Wyniki kontroli przeprowadzonych w urzędach skarbowych wykazały 

nieterminową aktualizację danych rejestracyjnych, w tym wykreślanie z rejestru 

podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE. Kilkumiesięczne opóźnienia 

dotyczyły przede wszystkim wykreślania podatników, którzy zaprzestali składania 

deklaracji podatkowych oraz podatników, z którymi nie ma kontaktu. Rzetelność rejestrów 

podmiotów dokonujących transakcji wewnątwspólnotowych ma istotne znaczenie  

w wykrywaniu oszustw podatkowych. Zaprzestanie składania przez podatnika 

deklaracji VAT lub brak możliwości skontaktowania się z zarejestrowanym 

podatnikiem VAT mogą świadczyć o jego udziale w oszustwach typu „znikający 

podatnik” lub „karuzeli podatkowej”. Utrzymywanie w bazie podatników VAT UE 

podmiotów, które utraciły do tego prawo powoduje, że bezpodstawnie poświadczana 

jest ważność numerów identyfikacyjnych dla potrzeb transakcji 

wewnątrzwspólnotowych (str. 29).  

 

                                                 
26  Więcej na ten temat w punkcie 3.2.2.1. – str. 6-7 tego punktu. 
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Od kilku lat Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad utworzeniem centralnego 

rejestru podmiotów (CRP) oraz wdrożeniem centralnej rejestracji podatników (aplikacji 

SeRCe – Systemu Rejestracji Centralnej). Brak tych narzędzi utrudnia urzędom 

skarbowym wykonywanie zadań w zakresie rejestracji podmiotów.  

3.2.1.6. Przedstawiciele Ministra Finansów uczestniczą w pracach grupy ekspertów 

zajmujących się tworzeniem strategii przeciwdziałania oszustwom podatkowym 

(ATFS)27 oraz Stałego Komitetu do spraw Współpracy Administracyjnej przy 

Komisji Europejskiej (Komitet SCAC)28. Prace dotyczą nowych rozwiązań i środków 

zwalczania oszustw podatkowych w UE.  

ATFS to zespół ekspertów powołany w 2007 r. z inicjatywy Komisji 

Europejskiej, zajmujący się tworzeniem strategii przeciwdziałania oszustwom 

podatkowym. Strategię zwalczania oszustw podatkowych formułuje Komisja 

Europejska. Grupa ATFS wspiera KE odpowiednią wiedzą merytoryczną 

i praktyczną. Komisja Europejska, jako kierująca pracami grupy, przygotowuje 

również dokumenty będące przedmiotem dyskusji na posiedzeniach grupy.  

Do dotychczasowych efektów prac grupy należą między innymi projekty regulacji, 

zmieniających dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej29 oraz rozporządzenie Rady  

Nr 1798/2003, mające na celu gromadzenie i szybszą (comiesięczną) wymianę 

informacji związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.  

Na posiedzeniach Komitetu SCAC dyskutowane są bieżące kwestie 

organizacyjno-proceduralne związane z wymianą informacji o VAT zarówno  

na wniosek, jak i automatyczną (system VIES) pomiędzy państwami członkowskimi 

UE. Na posiedzeniach grupy eksperckiej ATFS w 2007 r. analizowano wprowadzenie 

wymogu zbierania przez administracje podatkowe państw członkowskich danych  

o wewnątrzwspólnotowych nabyciach. Strona polska w trakcie dyskusji poparła  

te propozycje. Część państw członkowskich wyrażała w trakcie dyskusji sceptycyzm 

odnośnie takich rozwiązań, zwracając uwagę na dodatkowe obciążenia 

administracyjne dla przedsiębiorców oraz przygotowanie technicznych możliwości 

przetworzenia dodatkowej ilości informacji przez administracje podatkowe. W latach 

                                                 
27  ATFS – Anti-Tax Fraud-Strategy. 
28  Komitet SCAC – od Standing Committee on Administrative Cooperatioon funkcjonujący  

w oparciu o zapisy art. 44 Rozporządzenia Rady  nr 1798/2003. 
29  Dz.U. UE.L.06. 347.1 ze zm.    
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2008–2009 dyskusja w powyższym zakresie w ramach grupy ATFS nie została 

podjęta. Polska w momencie przystąpienia do UE zdecydowała się gromadzić dane 

o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów przez polskich podatników. Dane 

takie gromadzą także Węgry, Portugalia, Grecja, Litwa oraz Hiszpania, jednak 

informacje te nie podlegają automatycznej wymianie w trybie rozporządzenia  

Nr 1798/2003. Mimo iż Ministerstwo Finansów widzi korzyści przemawiające  

za gromadzeniem danych o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i ich 

wymianą, nie podjęto próby rozszerzenia współpracy w tym zakresie. Efekty takiej 

współpracy tylko z niektórymi krajami mogłyby być dowodem w dyskusji nad 

celowością rozszerzenia automatycznej wymiany danych o nabyciach 

wewnątrzwspólnotowych pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi. 

3.2.2.  Realizacja zadań w zakresie wymiany 

wewnątrzwspólnotowej 

3.2.2.1. Weryfikowanie przez urzędy skarbowe poprawności wywiązywania się 

z obowiązków podatkowych przez podmioty dokonujące transakcji 

wewnątrzwspólnotowych na podstawie danych wymienianych przez 

państwa członkowskie  

Podstawowym zadaniem urzędów skarbowych w zakresie zapobiegania, 

wykrywania i zwalczania oszustw w VAT jest bieżąca analiza komunikatów i danych 

o transakcjach wewnątrzwspólnotowych i podmiotach zarejestrowanych do 

dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, uzyskiwanych poprzez system 

VIES, a następnie wyjaśnianie stwierdzonych rozbieżności. W opinii NIK, urzędy nie 

wykorzystywały w pełni możliwości systemu VIES.  

Urzędy skarbowe powinny na bieżąco sporządzać i analizować raporty30  

m.in. o:    

                                                 
30  Ważniejsze raporty to:   

 z porównania danych o transakcjach wewnątrzwspólnotowych wykazywanych w deklaracjach 
podatkowych VAT i informacjach podsumowujących VAT UE przez polskich podatników; 

 o polskich podatnikach zarejestrowanych dla VIES, którzy nie złożyli deklaracji VAT  
lub informacji podsumowującej;  

 o polskich podatnikach niezarejestrowanych dla VIES (nieuprawnionych  
do wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć), którzy posiadają ważne rozliczenia w VIES; 

 o polskich podatnikach ze złożoną informacją VAT UE bez ważnej deklaracji VAT; 
 o polskich podatnikach z ważną, niezerową deklaracją VAT bez zatwierdzonego dokumentu 

VAT UE. 
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 podatnikach, których dane o transakcjach wewnątrzwspólnotowych wykazane  

w informacji podsumowującej VAT UE różnią się od danych wykazanych 

w deklaracji podatkowej VAT;  

 podmiotach, które nie złożyły informacji podsumowującej VAT UE, a wykazały 

nabycia lub dostawy w deklaracji podatkowej VAT; 

 podmiotach, które złożyły informację podsumowującą VAT UE, a nie wykazały 

transakcji wewnątrzwspólnotowych w deklaracji podatkowej VAT. 

Drugą grupą raportów uzyskiwanych poprzez system VIES, którą urzędy 

skarbowe powinny na bieżąco analizować, są komunikaty o rozbieżnościach 

pomiędzy informacjami z polskiej bazy danych i informacjami z innych krajów 

członkowskich UE31. Wykazywane w raportach niezgodności dotyczą:  

 podatników, którzy nie wykazali transakcji wewnątrzwspólnotowych, podczas 

gdy z komunikatów UE wynikają kwoty nabyć lub gdy występują różnice 

w kwotach transakcji wykazywanych przez podatników polskich i ich 

kontrahentów z UE,  

 podatników, którzy wykazali transakcje wewnątrzspólnotowe z kontrahentem, 

którego numer VAT UE nie był aktywny w danym okresie.  

NIK oceniła negatywnie działania 4 z 17 kontrolowanych urzędów 

skarbowych w zakresie analizowania i wyjaśniania rozbieżności z komunikatów 

uzyskiwanych poprzez system VIES, tj.: Trzeciego Mazowieckiego Urzędu 

Skarbowego, Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego, Urzędu Skarbowego 

Kraków-Podgórze oraz Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Badania  

w kolejnych 5 urzędach ujawniły nieprawidłowości, tj. w  Drugim Urzędzie 

Skarbowym w Bielsku Białej, Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa 

Śródmieście, Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, Drugim Urzędzie 

Skarbowym w Koszalinie oraz Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym. NIK oceniła 

pozytywnie organizację pracy oraz wykonywanie zadań w zakresie analizy informacji  

o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach podatku od towarów  

                                                 
31  Podstawowymi raportami o rozbieżnościach na poziomie poprawności unijnej są: 

 komunikaty dotyczące sprawdzenia numerów VAT nabywców (czy nr VAT UE kontrahenta 
polskiego podatnika był przydzielony i aktywny w okresie dokonywania transakcji 
wewnątrzwspólnotowej); 

 raporty z porównań w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych pomiędzy dokumentami 
VIES a informacjami uzyskanymi z innych krajów UE.   
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i usług dostępnych w systemie VIES w Małopolskim Urzędzie Skarbowym i Urzędzie 

Skarbowym w Koninie. W pozostałych urzędach stwierdzono uchybienia.  

 

Przypadki zaniechania bieżącego i systematycznego tworzenia oraz 

analizowania raportów z VIES dotyczących transakcji wykazanych przez podatników 

stwierdzono w 632 urzędach skarbowych. Zdaniem NIK, nieregularne generowanie,  

a następnie weryfikowanie rozbieżności wykazanych w raportach z VIES nie sprzyja 

zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu oszustw w VAT na rynku 

wewnątrzwspólnotowym. Było to niezgodne z zasadami postępowania określonymi 

przez Ministra Finansów w wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych 

w zakresie VAT oraz w Zadaniach dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników 

Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w roku 2008  

i 2009. NIK ocenia stwierdzone nieprawidłowości jako działania nierzetelne.  

Na przykład w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym, w okresie 

objętym kontrolą, nie generowano i nie analizowano raportów dostępnych w systemie 

VIES o podatnikach niezarejestrowanych dla VIES, którzy posiadają ważne 

rozliczenia VIES, z porównań w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych między 

deklaracjami VAT oraz informacjami VAT UE, o niezgodności w nabyciach 

podatników. Natomiast raport z porównań w zakresie transakcji 

wewnątrzwspólnotowych pomiędzy dokumentami VIES a informacjami uzyskanymi 

                                                 
32  W Pierwszym Wielkopolskim US, US Kraków-Podgórze, Pierwszym US Warszawa Śródmieście, 

Drugim Mazowieckim US, Drugim US w Bielsku-Białej, Drugim US w Koszalinie. 

Oceny kontrolowanych urzędów w zakresie analizowania i 
wyjaśniania rozbieżności z komunikatów uzyskiwanych poprzez VIES

4

5

6 
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negatywna 
nieprawidłowości 
uchybienia 
pozytywna 
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z innych krajów UE był analizowany tylko za I kwartał 2008 r. Analizę tego raportu 

wykonano w 2009 r. 

W okresie objętym kontrolą analizowano raporty dotyczące okresów 

wcześniejszych, przeważnie prowadzono analizę porównawczą za rok 2007. 

Opóźnienia tłumaczono dużą ilością spraw do wyjaśnienia, wykonywaniem innych, 

pilnych zadań nie związanych bezpośrednio z VIES, a także dużą ilością składanych 

przez podatników korekt deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.  

Urzędy skarbowe najsłabiej radziły sobie z wyjaśnianiem rozbieżności 

pomiędzy danymi z polskiej bazy i informacjami uzyskanymi z innych krajów UE. 

Na przykład w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym sporządzano na ogół 

systematycznie raporty z systemu VIES, jednak w niewystarczającym zakresie 

wyjaśniano niezgodności na poziomie unijnym. Na średnio 600 rozbieżności  

w kwartale dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych powyżej 500 tys. zł,  

w tym 400 powyżej 1.000 tys. zł, średnio w kwartale wyjaśniano zaledwie 60.    

Opóźnienia tłumaczono dużą liczbą spraw i poziomem ich skomplikowania, 

wymagających znacznego zaangażowania w weryfikację rozbieżności. W pierwszej 

kolejności przygotowywano dane do wymiany automatycznej w systemie VIES przez 

doprowadzanie ich do zgodności na poziomie krajowym. Utrudnieniem było również 

wadliwe funkcjonowanie systemu VIES w 2009 r.  

W kontrolowanych urzędach skarbowych szczegółowym badaniem objęto  

617 postępowań wyjaśniających dotyczących rozbieżności wykazanych w raportach  

z VIES. Na ogół rzetelnie prowadzono postępowania wyjaśniające w Małopolskim 

Urzędzie Skarbowym, Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie, Pierwszym 

Urzędzie Skarbowym Łódź-Górna. Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzono  

w pozostałych urzędach. Ujawniono opóźnienia w analizowaniu informacji  

o transakcjach i podatnikach uzyskiwanych poprzez system VIES oraz  

w prowadzeniu czynności sprawdzających lub kontrolnych w przypadkach tego 

wymagających. Na przykład analiza dokumentacji 50 przypadków rozbieżności  

w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazała, że w Urzędzie Skarbowym 

Kraków-Podgórze przeprowadzono czynności sprawdzające w celu wyjaśnienia 

rozbieżności w 31 przypadkach (62%), z czego wyjaśniono 20 spraw. Zaniechanie 

dalszych działań w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności, w pozostałych  

11 przypadkach w związku z niezgłoszeniem się podatników na wezwanie organu 

podatkowego, NIK ocenia jako nierzetelność w działaniu tego urzędu.   
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Analiza postępowań prowadzonych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim w stosunku do 40 podatników, u których stwierdzono rozbieżności 

w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w kwocie 3.457,5 tys. zł wykazała,  

że nie wyjaśniono rozbieżności dotyczących 5 podatników na kwotę 1.373,5 tys. zł. 

Powodem było zaniechanie lub opieszałe podejmowanie przez Urząd czynności 

zmierzających do ich wyjaśnienia. W stosunku do jednego z podatników33 Urząd 

prowadzi nieskuteczne działania zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności  

od 7 października 2008 r. Do zakończenia kontroli NIK34 nie doprowadzono do 

wszczęcia u podatnika kontroli podatkowej, zleconej 16 kwietnia 2009 r.  

W Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ujawniono opieszałe 

wyjaśnianie rozbieżności (37,5 tys. zł) pomiędzy kwotą dostawy 

wewnątrzwspólnotowej zadeklarowanej przez podatnika niemieckiego w wysokości 

11 tys. EUR a kwotą zadeklarowaną przez podatnika polskiego 1,4 tys. EUR z tytułu 

zakupu samochodu. Pomimo że podatnik nie wyjaśnił rozbieżności i nie przedstawił 

dokumentów związanych z transakcją, kolejne wezwanie do podatnika skierowano 

dopiero po 218 dniach od pierwszego wezwania. W dniu 12 czerwca 2009 r.  

(po otrzymaniu drugiego wezwania w sprawie) podatnik złożył w Urzędzie 

wyjaśnienie, w którym przyznał się do zapłaty 11 tys. EUR za samochód. Urząd 

skierował 7 lipca 2009 r. zapytanie do niemieckiej administracji podatkowej. 

Do zakończenia kontroli nie podjęto dalszych działań w sprawie, pomimo otrzymania 

w dniu 2 września 2009 r. od administracji niemieckiej odpowiedzi, potwierdzającej 

podejrzenie popełnienia przestępstwa przez podatnika (przedstawienie 

nieprawdziwych danych dotyczących transakcji z podatnikiem niemieckim, w tym 

fikcyjnej umowy kupna).  

Poza przypadkami nierzetelnego prowadzenia spraw, w większości 

przypadków podejmowane działania wyjaśniające były skuteczne. Podatnicy składali 

korekty deklaracji lub informacji podsumowujących, uzasadniali występujące różnice. 

Najczęstszymi przyczynami rozbieżności były błędy popełniane przez polskich 

podatników lub ich kontrahentów zagranicznych. Poza błędami rachunkowymi  

i pisarskimi przyczyną różnic było niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania 

obowiązku podatkowego przez polskich podatników lub zagranicznych kontrahentów 

                                                 
33  Rozbieżności wg stanu na 31 października 2009 r. wynosiły 363,3 tys. zł. 
34  20 listopada 2009 r. 
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oraz niewłaściwa kwalifikacja całej operacji jako towarowej. Przyczynami 

rozbieżności między danymi z informacji podsumowujących VAT UE  

a uzyskiwanymi z innych krajów UE były także różnice kursowe oraz ujmowanie 

towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych w innych okresach 

sprawozdawczych przez polskich podatników i przez kontrahentów unijnych 

(przesunięcia między kwartałami). Jednak część rozbieżności świadczy o możliwości 

uchylania się od podatku prowadzącego do strat w budżetach krajów UE oraz 

zakłócenia konkurencji na rynku wewnątrzwspólnotowym. Opóźnienia  

w generowaniu raportów z VIES oraz w weryfikowaniu wykazanych w raportach 

rozbieżności zwiększają ryzyko niewykrycia przypadków uchylania się od płacenia 

podatku lub nadużyć. Opóźnienia w wyjaśnianiu otrzymywanych komunikatów 

dowodzą niedostatecznego wywiązywania się z postanowień art. 22 rozporządzenia 

1798/2003, polegających na zapewnieniu uaktualniania i kompletności baz danych  

o transakcjach wewnątrzwspólnotowych (m.in. poprzez eliminowanie błędów oraz 

skuteczne wzywanie podatników do złożenia brakujących deklaracji).   

W ocenie NIK na powstanie opisanych nieprawidłowości wpływ miał m.in. 

brak procedur wewnętrznych określających terminy i częstotliwość tworzenia 

raportów w aplikacji VIES oraz zasad prowadzenia analiz i wyjaśniania nieścisłości 

wskazanych w raportach dotyczących wewnątrzwspólnotowej wymiany towarowej. 

Procedur takich nie było w 835 spośród 17 kontrolowanych urzędów,  

a w kolejnych 336 nie odnosiły się do terminów i częstotliwości tworzenia raportów 

lub wprowadzone zostały w 2009 r.  

Niezależnie od analizy informacji o transakcjach wewnątrzespólnotowych 

i podatnikach VAT wymienianych automatycznie, zwalczanie uchylania się  

od podatku od wartości dodanej wymaga ścisłej współpracy między właściwymi 

administracjami państw członkowskich realizowanej w trybie art. 5 i 19 

rozporządzenia Rady Nr 1798/2003. Wymieniane są informacje w sprawach,  

w których podjęte w kraju członkowskim działania wyjaśniające nie przyniosły 

rezultatów i wymagają przeprowadzenia postępowania administracyjnego w innym 

kraju członkowskim (wymiana informacji na wniosek). Kraje członkowskie 

                                                 
35  W Trzecim Mazowieckim US, US Kraków-Podgórze, US w Grodzisku Mazowieckim, Łódzkim 

US, US Łódź-Górna, Drugim US w Bielsku-Białej, Pierwszym US Warszawa Śródmieście, 
Pomorskim US.  

36  Pierwszy Wielkopolski US, Dolnośląski US, Śląski US. 
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przesyłają także wszelkie znane sobie informacje, jeżeli istnieje ryzyko strat 

podatkowych w innym państwie członkowskim, czy istnieją podstawy aby sądzić,  

że naruszono zasady opodatkowania VAT (wymiana informacji bez uprzedniego 

wniosku).  

Minister Finansów w celu sprawnej realizacji wymiany informacji w trybie 

art. 5 i 19 rozporządzenia Rady Nr 1798/2003, decyzją z 17 sierpnia 2006 r. oraz  

z 26 marca 2009 r., ustalił procedury wymiany informacji o VAT w handlu 

wewnątrzwspólnotowym, w których określił podstawowe zasady, terminy i sposoby 

postępowania z wnioskami przychodzącymi do polskiej administracji podatkowej 

oraz kierowanymi do innych państw członkowskich. Urzędy skarbowe zobowiązano 

do udzielenia odpowiedzi na zapytania administracji podatkowych innych państw 

członkowskich dla wniosków z 90 dniowym terminem realizacji w ciągu 62 dni  

(od 26 marca 2009 r. w ciągu 65 dni), a dla wniosków 30 dniowych w ciągu 17 dni.37  

Udzielanie odpowiedzi na wnioski administracji podatkowych państw członkowskich  

po terminach określonych przez Ministra Finansów w procedurach wymiany 

informacji o VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym, stwierdzono w 7 spośród  

17 skontrolowanych urzędów skarbowych.  

Najwięcej trudności w terminowym załatwianiu wniosków wystąpiło w: 

 Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze – 53% odpowiedzi spośród zbadanych 

udzielono po terminie ustalonym w procedurach przez Ministra Finansów,  

 Małopolskim Urzędzie Skarbowym – 51% odpowiedzi po terminie,  

 Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym – 49% odpowiedzi po terminie.  

Udzielenie odpowiedzi po upływie wyznaczonych terminów wynikało przede 

wszystkim z niezakończenia czynności kontrolnych38, utrudnionego dostępu  

do dokumentacji podatkowej podmiotów kontrolowanych oraz z ograniczonych 

możliwości realizacyjnych komórek kontroli. Wyniki kontroli wskazują, że dane 

wykazane w odpowiedziach przez urzędy były zgodne ze stanem faktycznym 

opisanym w zgromadzonym materiale.  

                                                 
37  Biuro Wymiany Informacji Podatkowej upoważnione do bezpośredniej współpracy i wymiany 

informacji z państwami członkowskimi, do którego należy m.in. rejestracja i tłumaczenie 
wniosków powinno zrealizować swoje zadania w ciągu 17 dni (od 26 marca 2009 r. – 18 dni),  
a w przypadku wniosków 30 dniowych w ciągu 8 dni (9 dni). Izby skarbowe otrzymały na 
koordynację wymiany w rejonie po kilka dni. 

38  M.in. z powodu konieczności występowania o przeprowadzenie tzw. kontroli krzyżowych  
do właściwych miejscowo urzędów skarbowych.  
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W toku przeprowadzanych kontroli podatkowych lub czynności 

sprawdzających stwierdzano najczęściej błędy polskich podatników lub ich 

kontrahentów zagranicznych skutkujące złożeniem korekty deklaracji. 

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: błędnego wskazania dostawców towarów lub 

numeru ewidencyjnego kontrahenta, zastosowania niewłaściwego kursu walutowego, 

wskazania wewnątrzwspólnotowej transakcji od kontrahenta nieposiadającego 

ważnego numeru ewidencyjnego. Efektem wykorzystania informacji otrzymanych  

od innych administracji podatkowych UE oraz odpowiedzi otrzymanych z UE na 

zapytania skierowane przez kontrolowane urzędy skarbowe było także ujawnienie 

oszustw podatkowych po stronie podatników polskich, jak i ich kontrahentów 

zagranicznych. Stwierdzone w toku kontroli podatkowych uszczuplenia w podatkach 

wyniosły co najmniej 39.947,3 tys. zł, w części spraw czynności kontrolne nie są 

zakończone lub prowadzone są postępowania podatkowe. Rozpoznano mechanizmy 

oszustw podatkowych takie jak:   

 rejestrowanie przez polskich obywateli podmiotów gospodarczych na terenie 

innych państw, dokonywanie fikcyjnych dostaw towarów na rzecz tych 

podmiotów, zlecanie obsługi transportowej firmom powiązanym rodzinnie lub 

kapitałowo oraz przygotowanie dokumentacji potwierdzających dostawy (przy 

czym firma będąca odbiorcą towaru nie składała stosownych deklaracji w innym 

państwie),    

 brak deklarowania nabyć wewnątrzwspólnotowych lub deklarowanie ich  

w niższych kwotach, faktycznie towar był sprzedawany w kraju poza ewidencją 

księgową,  

 rejestrowanie w Polsce firm, biorących udział w oszustwach typu karuzelowego39, 

przez obywateli UE, tylko dla jednej dużej transakcji.  

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, ogólna wartość ubytków  

 

 

                                                 
39  Oszustwa popełniane w sposób zorganizowany, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości 

dodanej związaną z rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych. W karuzeli czasami 
obracane są faktyczne towary, ale często jest to obieg faktur i dokumentów przewozowych.  
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w dochodach spowodowana oszustwami (tzw. VAT fraud bez współudziału40) 

wyniosła w 2007 r. – 9,4 mld zł, a w 2008 r. – 10,4 mld zł.  

3.2.2.2.  Rejestracja podatników VAT UE oraz aktualizacja danych 

rejestracyjnych   

W okresie od 31 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. liczba podatników 

VAT czynnych wzrosła o 5,7% (z 1.473,6 tys. do 1.557,0 tys.). Odpowiednio 

zarejestrowanych podatników VAT UE było 348,6 tys. oraz 428,5 tys. (ich liczba 

wzrosła o 22,9%)41.    

Urzędy skarbowe na ogół na bieżąco rejestrowały podatników VAT i VAT UE  

i aktualizowały ich dane w systemie Poltax i VIES. Weryfikowana była kompletność  

 

                                                 
40  Dane za 2008 r. szacunek wstępny. Rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT 

i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT, które dotyczą uszczuplenia podatku w wyniku 
uchylania się od podatku z wyłączeniem porozumienia z nabywcą („bez współudziału”). Dla celów 
obliczeń tzw. VAT fraud w rachunkach narodowych stosowane są zasady zawarte w decyzji 
Komisji UE Nr 527/98 z 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć 
finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku 
VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-
gospodarczej (Dz.U. UE.L.1998.234.39 ze zm.). 

41  Udział zarejestrowanych podatników VAT UE w ogólnej liczbie podatników VAT na 31 grudnia 
2007 r. wyniósł 23,7%, a na 30 czerwca 2009 r. 27,5%.  

Liczba podatników VAT ogółem, w tym podatników VAT UE 
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zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych42 oraz do czasu uchylenia43 z dniem 

31 marca 2009 r. artykułu 5 ust. 4b ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników44 zgodność danych z załączoną 

przez podatnika dokumentacją, w tym z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, 

umową spółki, dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu 

lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczeniem o numerze 

identyfikacyjnym REGON. Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły głównie  

w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście. Ustalono, że rejestracji 

lub zmiany danych czterech podatników spośród 18 objętych kontrolą dokonano 

w terminie od 17 dni do 15 miesięcy45. Dwóch innych podatników wykreślono 

z rejestru podatników VAT UE po 3 miesiącach i 21 dniach oraz po czterech 

miesiącach i 17 dniach od wpływu do Urzędu zgłoszenia przez podatnika zaprzestania 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów  

i usług.    

Urzędy z opóźnieniem wykreślały z rejestru podatników VAT UE podmioty, 

które nie złożyły za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji 

podatkowej, tj. w sytuacji określonej w art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów  

i usług. W 746 z 17 kontrolowanych urzędów skarbowych opóźnienia stwierdzono 

w 100% zbadanych spraw, w kolejnych 4 urzędach odsetek ten wynosił od 75%  

do 50%. W 17 kontrolowanych urzędach opóźnienia w wykreślaniu podmiotów 

stwierdzono w 151 z 271 zbadanych postępowaniach. W 7 z 17 kontrolowanych 

urzędach niesystematycznie47 sporządzane były i weryfikowane raporty  

o podatnikach, którym należy zamknąć obowiązek podatkowy oraz raporty  

o aktywności VIES do zamknięcia. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także 

                                                 
42  NIK objęła kontrolą działania urzędów w związku ze złożeniem przez podatnika zgłoszenia 

rejestracyjnego lub aktualizacyjnego: VAT/R (Zgłoszenie w zakresie podatku od towarów i usług), 
VAT/R-UE (załącznik do zgłoszenia VAT-R, Informacja dotycząca obowiązku podatkowego  
w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych), VAT-Z (Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania 
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), NIP-1 (Zgłoszenie 
identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność 
gospodarczą) i NIP-2 (Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej  
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem). 

43  Przez art. 14 pkt 2 lit. a) ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97.) 

44  Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm. 
45 Tj.: po 17 dniach; 2 miesiącach; 4 miesiącach i 25 dniach oraz 15 miesiącach i 13 dniach. 
46  Pomorski US, Pierwszy Śląski US, Łódzki US, Pierwszy Wielkopolski US, Trzeci Mazowiecki US, 

Pierwszy US Warszawa Śródmieście, US w Grodzisku Mazowieckim. 
47  Lub w znacznych odstępach czasowych, chociaż powinny być sporządzane co miesiąc.  
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opóźnień w wykreślaniu podatników z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 

ustawy o VAT, tj. w przypadku, jeżeli w wyniku podjętych czynności 

sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych 

udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo 

jego pełnomocnikiem. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest 

równoznaczne z wykreśleniem z rejestru VAT UE. NIK ocenia stwierdzone 

nieprawidłowości jako działania nierzetelne i nielegalne.  

Na przykład w Pomorskim Urzędzie Skarbowym badanie akt 10 podatników 

wykazało, że we wszystkich przypadkach podatnicy zostali zarejestrowani w 2004 r.  

i nie składali deklaracji podatkowych. W sprawach tych podjęto działania 

wyjaśniające dopiero w 2008 r., a w sierpniu i wrześniu 2008 r. wykreślono 

podatników z rejestrów VAT i VAT UE.     

W Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu pierwsze działania 

w celu ustalenia podatników nieskładających deklaracji podatkowych przez okres  

6 miesięcy (lub 2 kwartałów) podjęto dopiero w maju 2008 r., co skutkowało m.in. 

tym, że w skontrolowanej próbie podmiotów wykreślonych w II kwartale 2009 r., 

średnie opóźnienie w wykreśleniu z rejestru wyniosło 21 miesięcy, w tym 3 podmioty 

wykreślono po upływie 35 i 37 miesięcy (mając na względzie 6 miesięczny okres 

nieskładania deklaracji VAT). Organ podatkowy, z naruszeniem przepisu art. 97  

ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, nie powiadomił wszystkich – 

wykreślonych w okresie objętym kontrolą – 41 podatników o dokonanym 

wykreśleniu z urzędu. Określona w wewnętrznej procedurze częstotliwość 

sporządzenia raportu o podmiotach nieskładających deklaracji (raz w roku) 

skutkowała tym, że zidentyfikowanie podmiotu nieaktywnego mogło nastąpić  

z rocznym opóźnieniem.  

W Łódzkim Urzędzie Skarbowym opóźnienia w wykreślaniu podmiotów  

z rejestru podatników VAT UE, z uwagi na niezłożenie deklaracji podatkowych przez 

kolejne 6 miesięcy, stwierdzono we wszystkich przypadkach wykreśleń w badanym 

okresie. W wyniku analizy 53 spraw ustalono, że zmian w rejestrze dokonywano  

od 77 do 658 dni po upływie sześciomiesięcznego okresu wskazanego w art. 97  

ust. 15 ustawy.  

W Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej badanie akt 10 podatników 

wykreślonych z rejestru VAT-UE wykazało, że dwóch podatników wykreślono  

po upływie odpowiednio 25 i 27 miesięcy od złożenia ostatniej deklaracji 
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podatkowej, a innych dwóch wykreślono, chociaż składali deklaracje podatkowe. 

W urzędzie nie było procedur określających tryb postępowania i zasady weryfikacji 

danych o podatnikach, których należy wykreślić z rejestru podatników VAT UE  

z powodu nieskładania deklaracji podatkowych.      

Pracownicy urzędów tłumaczyli opóźnienia dużym obciążeniem pracą 

związaną z bieżącą działalnością urzędów, w tym brakiem nowoczesnych narzędzi 

informatycznych w obszarze rejestracji oraz aktualizacji danych rejestracyjnych 

podatników. Szczególnie trudnym okresem jest początek roku, w którym z tzw. 

„małych” do „dużych” urzędów skarbowych przekazywane są kopie akt 

rejestracyjnych podmiotów, dla których na podstawie art. 5 ust. 9b ustawy z dnia  

21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych48 z dniem 1 stycznia nastąpiła 

zmiana właściwości organu podatkowego. W oparciu o przekazane akta dane 

wprowadzane są ręcznie do bazy Poltax w nowym urzędzie skarbowym (brak 

możliwości elektronicznego przekazywania danych).  

Opóźnienia w aktualizacji rejestru podatników powodują niewypełnianie 

zobowiązań wynikających z postanowień art. 22 i 27 rozporządzenia Nr 1798/2003 

polegających na zapewnieniu uaktualniania baz danych o swoich podatnikach 

dostępnych w systemie VIES, którym nadano numer identyfikacyjny dla transakcji 

wewnątrzwspólnotowych. Było to również niezgodne z wytycznymi na 2008 r.  

i 2009 r. Ministra Finansów, który zobowiązał urzędy skarbowe do bieżącej  

i rzetelnej aktualizacji danych podatników i wyrejestrowywania ich w możliwie 

najkrótszym terminie, ze szczególnym uwzględnieniem podatników zarejestrowanych 

na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Niezwłoczne aktualizowanie danych  

w systemie VIES, w tym wykreślanie z rejestru podatników, którzy zaprzestali 

składania deklaracji podatkowych lub nie można się z nimi skontaktować,  

ma kluczowe znaczenie przy zapobieganiu i zwalczaniu oszustw podatkowych typu 

„znikający podatnik” lub „karuzeli podatkowej”.  

3.2.2.3.  Rzetelność postępowań w przypadku zwrotów VAT  

Na podstawie szczegółowej analizy 1.008 deklaracji, w tym 836 z wykazaną nadwyżką 

podatku naliczonego nad należnym złożonych przez podatników, którzy wykazali obroty  

                                                 
48  Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.  
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w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych stwierdzono, że w kontrolowanych urzędach 

skarbowych na ogół: 

 zachowana była terminowość dokonywania zwrotu podatku,  

 na bieżąco wprowadzano dane z deklaracji do systemu Poltax i rejestrowano  

na kartach podatników,  

 przestrzegano wewnętrznych procedur zobowiązujących do weryfikowania  

w trybie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zasadności zwrotu 

podatku, 

 sprawdzano czy zwrot podatku podlega zaliczeniu na poczet zaległych oraz 

bieżących zobowiązań podatkowych.  

W 10 urzędach49 stwierdzone uchybienia dotyczyły głównie opóźnień  

we wprowadzaniu danych z deklaracji do systemu Poltax, jednak nie miały one 

wpływu na terminowość dokonywania zwrotów50. W poszczególnych urzędach 

z opóźnieniem, przeważnie kilkudniowym, zarejestrowano od 3% do 17% 

dokumentów objętych badaniem.  

Niewystarczający był zakres wykorzystywania VIES do badania poprawności 

danych zawartych w deklaracji podatkowej z wykazaną kwotą podatku do zwrotu.  

Minister Finansów w „Wytycznych do organizacji urzędów skarbowych 

w zakresie podatku od towarów i usług” polecił urzędom skarbowym 

przeprowadzanie, przed dokonaniem zwrotu, czynności analitycznych mających na 

celu wstępną analizę ryzyka w zakresie danych wykazanych w złożonej deklaracji 

podatkowej. W szczególności polecił sprawdzanie:  

 czy podatnik wykazujący transakcje wewnątrzwspólnotowe jest zarejestrowany 

jako podatnik VAT UE,   

 jaka jest skala rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach 

podatkowych a danymi wynikającymi z informacji podsumowujących VAT UE 

(przy czym nie wskazano okresu, za który powinno dotyczyć sprawdzenie),  

 

                                                 
49  Tj. w Drugim Mazowieckim US, Pierwszym US Warszawa Śródmieście, Pomorskim US, 

Pierwszym Śląskim US, Drugim US w Bielsku-Białej, Dolnośląskim US, US w Koninie, Łódzkim 
US, Pierwszym US Łódź Górna, Pierwszym Wielkopolskim US.  

50  W badanej próbie, z tytułu nieterminowego zwrotu podatku, ujawniono jeden przypadek zapłaty 
odsetek (337 zł) oraz kolejny, w którym należne oprocentowanie zostało uregulowane przez 
odpowiedzialnego za opóźnienie pracownika (95 zł).  
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 czy wykazana dostawa wewnątrzwspólnotowa wystąpiła u podatnika, który 

prowadzi działalność nie dłużej niż rok.  

Badania wykazały, że w 13 urzędach skarbowych zadania w tym zakresie były 

realizowane. W czterech urzędach nie było wewnętrznych uregulowań, które 

zobowiązywałyby pracowników do takich czynności. W urzędach tych stosowano 

następujący tryb postępowania:  

 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku Białej w przypadku wystąpienia 

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wzywano podatnika do przedstawienia 

dokumentów źródłowych potwierdzających dokonanie transakcji oraz sprawdzano 

aktywność podatnika polskiego w VIES,  

 w Pomorskim Urzędzie Skarbowym i Łódzkim Urzędzie Skarbowym 

potwierdzano, przed dokonaniem zwrotu podatku, aktywność podatnika polskiego 

w VIES, nie sprawdzano zgodności danych o transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych wykazanych w deklaracji podatkowej i informacji 

podsumowującej VAT UE,  

 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Koszalinie nie prowadzono czynności 

analitycznych polegających na sprawdzaniu zgodności danych o transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych wykazanych w dokumentach VAT i VAT UE oraz 

potwierdzaniu aktywność podatnika polskiego w VIES.  

Minister Finansów nie zobowiązał urzędów do sprawdzania, przed 

dokonaniem zwrotu podatku, zgodności danych o transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych wykazanych w informacji podsumowującej VAT UE  

i przez kontrahentów podatnika z innych krajów UE, ani do potwierdzania 

aktywności kontrahentów zagranicznych w VIES. W 16 spośród 17 kontrolowanych  

urzędów skarbowych generalnie51 uregulowania wewnętrzne także nie 

zobowiązywały do takich sprawdzeń. Tylko w Urzędzie Skarbowym w Koninie 

sprawdzano, przed dokonaniem zwrotu VAT, dane wykazane w złożonej deklaracji 

podatkowej pod względem ich zgodności z danymi z informacji podsumowującej 

VAT UE, a dane wykazane w informacji podsumowującej VAT UE porównywano  

                                                 
51  Obowiązek potwierdzenia aktywności kontrahentów polskich podatników w VIES w ramach 

przeprowadzanych przed zwrotem VAT czynności sprawdzających wprowadzono w Drugim 
Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, jednak w praktyce przepis nie był stosowany. Wewnętrzne 
procedury w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście zobowiązywały także 
do potwierdzania aktywności kontrahentów zagranicznych w VIES, przeprowadzone w trakcie 
kontroli analizy potwierdziły stosowanie się do tych wytycznych.  
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z danymi wykazywanymi przez kontrahentów z innych krajów UE w systemie VIES. 

Jeżeli termin zwrotu podatku przypadał za okres, w którym nie można było jeszcze 

uzyskać danych z aplikacji VIES w zakresie badanej deklaracji oraz podatnik  

nie złożył jeszcze informacji podsumowującej VAT UE za dany kwartał, wówczas 

sprawdzeniu podlegały okresy poprzedzające zwrot. Brak analizy danych 

o transakcjach wewnątrzwspólnotowych wykazywanych przez podatników polskich 

i kontrahentów zagranicznych oraz potwierdzania aktywności kontrahentów 

w systemie VIES, przed dokonaniem zwrotu podatku, urzędy uzasadniały różną 

częstotliwością składania deklaracji VAT (miesięczne) i informacji 

podsumowujących VAT UE (kwartalne) oraz późnym dostępem do informacji 

wymienianych automatycznie. Badania przeprowadzone przez NIK wykazały,  

że urzędy z opóźnieniem i niesystematycznie tworzyły i analizowały raporty 

o transakcjach wewnątrzwspólnototwych oraz podatnikach VAT UE oraz wyjaśniały 

komunikaty o stwierdzonych niezgodnościach. W ograniczonym zakresie w ramach 

czynności analitycznych były weryfikowane takie dane przed dokonaniem zwrotu 

podatku. W efekcie urzędy przed dokonaniem zwrotu podatku nie wykorzystywały 

możliwości sprawdzania zgodności danych o transakcjach wewnątrzwspólnotowych 

oraz podatnikach za okresy, za które było to możliwe52. Zdaniem NIK, szczególnie 

potwierdzenie aktywności kontrahentów zagranicznych w VIES powinno stanowić 

podstawowe narzędzie sprawdzania zasadności stosowania stawki 0% przy 

wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, a odpowiednim do tego momentem jest 

analiza deklaracji z wykazaną kwotą podatku do zwrotu. Ocenie podlegać powinna 

relacja deklarowanych przez polskiego podatnika kwot wewnątrzwspólnotowych 

nabyć towarów do dostaw deklarowanych przez kontrahenta zagranicznego.  

Zwroty VAT zrealizowane na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług 

zrealizowane w okresie przejściowym, tj. do 20 stycznia 2009 r. zostały 

zakwalifikowane przez kontrolowane urzędy skarbowe w ciężar właściwego roku  

budżetowego53. Natomiast w 3 urzędach, niezgodne z § 14 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

                                                 
52  W tym za okresy poprzedzające zwrot.  
53  § 14 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm.) stanowi, 
że urzędy skarbowe przekazują środki z tytułu podatku od towarów i usług dotyczące poprzedniego 
roku na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług.   
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wykonywania budżetu państwa54, zakwalifikowano w ciężar roku budżetowego  

2008 kwotę 79,2 tys. zł zwrotów dokonanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym55. Przepis określony w § 14 ust. 4 pkt 3 

rozporządzenia ma zastosowanie wyłącznie do zwrotu VAT na zasadach 

wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Nie miało to jednak istotnego 

znaczenia dla wyniku budżetu państwa za 2008 r.   

W 2008 r. wszystkie urzędy skarbowe wypłaciły z tytułu nieterminowych 

rozliczeń w VAT w całym kraju 45,9 mln zł odsetek, tj. o 45,6% mniej w porównaniu 

do 2007 r. W pierwszym półroczu 2009 r. wypłacono 25,6 mln zł, a w I półroczu 

2008 r. – 23,8 mln zł. Wypłacone odsetki w 90,6% w roku 2008 oraz w 87,5% w roku 

2007 były wynikiem wadliwych decyzji (w I półroczu 2009 r. w 47,5%). Wzrost  

w 2009 r. kwoty wypłaconych odsetek wynikał między innymi z wypłat 

nadpłaconego podatku w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości WE  

z 22 grudnia 2008 r. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu 

nabycia niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa do napędu tych pojazdów. 

Analiza spraw w kontrolowanych urzędach wykazała:  

W Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym wypłaty odsetek w kwocie 

393,6 tys. zł dokonano z tytułu zwrotu zabezpieczeń na majątku podatników,  

tj. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Po przeprowadzonych kontrolach 

podatkowych Naczelnik Urzędu w lutym 2008 r. wydał 2 decyzje, w których  

na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług ustalił dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe w łącznej kwocie 3.155,3 tys. zł. Izba Skarbowa  

w Warszawie, w związku z odwołaniami podatników od decyzji Naczelnika Urzędu, 

postanowieniami ze stycznia 2009 r. stwierdziła nieskuteczne doręczenie obu decyzji 

organu pierwszej instancji. W związku ze zmianą od 1 grudnia 2008 r. ustawy  

o podatku od towarów i usług, w szczególności uchyleniem art. 109 ust. 5 oraz 

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku  

od towarów i usług …56 w ponownie wydanych w kwietniu 2009 r. decyzjach nie  

 

                                                 
54  Dz.U. Nr 116, poz. 784 ze zm. 
55  Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.  
56  Dz.U. Nr 209, poz. 1320. 
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ustalono dodatkowego zobowiązania, a Urząd zobowiązany był do zapłaty odsetek  

z powodu zwrotu zabezpieczeń na majątku podatników.  

W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym stwierdzono przypadek 

wypłaty odsetek z tytułu przedłużonego do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia 

podatnika zwrotu VAT w kwocie 102,6 tys. zł, podczas gdy zgodnie z art. 87 ust. 2 

ustawy o podatku od towarów i usług odsetki powinny być wypłacone w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty, tj. w kwocie 51,3 tys. zł. Naczelnik Urzędu 

podjął działania w celu wyegzekwowania niesłusznie przekazanej kwoty.  

3.2.2.4.  Kontrola podatkowa  

W badanym okresie efektywność57 kontroli przeprowadzanych przez urzędy 

skarbowe w obszarze podatku od towarów i usług utrzymywała się na poziomie  

46%–47%. Dobór podatników do kontroli według kryteriów wskazanych przez 

Ministra Finansów był prawidłowy.  

W 2008 r. urzędy skarbowe przeprowadziły kontrole dotyczące  

299.963 okresów rozliczeniowych w podatku od towarów i usług, tj. o 2,1% mniej  

w porównaniu do wykonania 2007 r. W I półroczu 2009 r. przeprowadzono  

155.914 takich kontroli. W 2008 r. 21,5% kontroli dotyczyło zasadności zwrotu 

podatku, w 2007 r. 22,8%, a w I półroczu 2009 r. 22,7%.  

W 2008 r. efektywność kontroli wyniosła ogółem 46,7%, a w zakresie 

zasadności zwrotów VAT 40,6%. W porównaniu do 2007 r. była wyższa o 4,0 punkty 

procentowe, natomiast w zakresie zasadności zwrotów VAT wzrosła o 0,9 punktu 

procentowego. W I półroczu 2009 r. efektywność kontroli VAT ogółem wyniosła 

45,8%, w zakresie zasadności zwrotów VAT 39,6%.  

W celu realizacji założeń Strategii Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym 

Ministerstwo co roku wydawało krajowe plany dyscypliny podatkowej, w których 

określono obszary ryzyka58. Z uwagi na utrzymywanie się wysokiego poziomu 

zagrożeń, skutkujących zmniejszeniem wpływów podatkowych, w roku 2008 i 2009 

                                                 
57  Mierzona liczbą skontrolowanych okresów rozliczeniowych pozytywnych do liczby ogółem 

skontrolowanych okresów w VAT. Za kontrolę pozytywną uważa się kontrolę, w toku której 
stwierdzono naruszenie przepisów prawa podatkowego.  

58  Ministerstwo Finansów wskazywało w opisie obszarów ryzyka potencjalne zagrożenia, źródła 
nadużyć oraz przypadki, które kwalifikują pewne grupy podmiotów do wytypowania do kontroli 
podatkowej, czynności sprawdzających lub podjęcia działań o charakterze informacyjnym.   
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wyodrębniono 11 obszarów ryzyka, m.in.: podatników dokonujących transakcji 

wewnątrzwspólnotowych oraz niektórych innych transakcji transgranicznych; 

podatników „uśpionych”59; podatników podatku VAT deklarujących wysoki obrót  

i wykazujących niewielkie kwoty zobowiązań podatkowych, niekontrolowani przez 

dłuższy czas (minimum rok). Na poziomie centralnym wskazywane były działania, 

jakie powinny podjąć urzędy skarbowe, a zaliczenie podmiotów do obszaru ryzyka 

oraz typowanie podmiotów do kontroli w obszarach ryzyka odbywało się na poziomie 

urzędów skarbowych.  

Niska była liczba wytypowanych i skontrolowanych podatników 

w porównaniu do liczby podatników należących do obszaru ryzyka „podatnicy 

dokonujący transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz niektórych innych transakcji 

transgranicznych”. W I półroczu 2009 r. do tego obszaru należało 419.665 

podatników, do kontroli wytypowano 6.106 (1,45%), a skontrolowano 3.963 (0,94%). 

Nieprawidłowości (błędy podatkowe) stwierdzono u 1.167. Równolegle urzędy 

przeprowadziły 34.114 czynności sprawdzających, w tym 9.844 pozytywnych.  

Najczęściej występujące błędy, które stwierdzano w toku przeprowadzonych 

kontroli podatkowych to: błędne określenie szczególnego momentu powstania 

obowiązku podatkowego, błędy w NIP kontrahenta zagranicznego (nieprawidłowy  

lub nieaktualny numer NIP), brak rejestracji podatnika VAT dla celów transakcji 

wewnątrzwspólnotowych, niezgodność informacji VAT UE z deklaracjami VAT, brak 

lub niepełna dokumentacja potwierdzająca wewnątrzwspólnotową dostawę lub nabycie 

towarów, błędne ustalenie miejsca świadczenia usług, zastosowanie błędnych kursów 

walut, opodatkowanie sprzedaży według niewłaściwych stawek.   

Badania przeprowadzone przez NIK wykazały, że urzędy typowały podmioty 

do kontroli na ogół zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. 

Stwierdzono przypadki późnego wszczynania kontroli, co uniemożliwiało jej 

zakończenie przed dokonaniem zwrotu podatku lub dochowania terminu udzielenia 

odpowiedzi na zapytania administracji podatkowych z innych krajów UE. Opóźnienia 

tłumaczono ograniczonymi możliwościami kadrowymi.  

                                                 
59  Podatnik „uśpiony” to taki podmiot gospodarczy, który w ciągu roku dokonuje niewielu transakcji. 

Podmiot ten czeka na właściwy moment, aby przeprowadzić jedną transakcję (lub kilka w krótkim 
czasie) i zakończyć działalność nie płacąc należnego podatku.   
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3.2.2.5.  Kontrola skarbowa60  

W 2008 r. urzędy kontroli skarbowej w zakresie wywiązywania się  

z zobowiązań w podatku od towarów i usług skontrolowały 2.871 podmiotów,  

tj. o 3,7% mniej w porównaniu do 2007 r. W I półroczu 2009 r. liczba 

skontrolowanych podatników była wyższa niż w I półroczu 2008 r. o 4,8% (1.418).  

W 2008 r. kwota stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 711,7 mn zł i była niższa 

o 10,2% w porównaniu do 2007 r. Ustalenia dokonane w I półroczu 2009 r. były 

wyższe w porównaniu do I półrocza 2008 r. o 37,1% (wyniosły 409,9 mln zł).  

W badanym okresie zespół powołany z przedstawicieli Policji i kontroli 

skarbowej zlikwidował grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem oszustw 

typu karuzelowego. Szacuje się, że ubytki w dochodach budżetowych z tytułu 

działalności tej grupy wyniosły 80 mln zł.    

Najczęściej występujące mechanizmy oszustw w transakcjach 

wewnątrzwspólnotowych ujawniane przez kontrolę skarbową, to: 

 fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe; podatnicy fałszowali dokumenty 

przewozu towarów oraz inne dokumenty mające uwiarygodnić dostawę 

wewnątrzwspólnotową, faktycznie towar był sprzedawany w kraju; celem 

oszustwa było zaniżenie podatku należnego VAT poprzez zastosowanie stawki 

preferencyjnej 0% mającej zastosowanie dla dostaw wewnątrzwspólnotowych 

towarów w miejsce stawki podstawowej, obowiązującej przy sprzedaży krajowej 

tych towarów,  

 handel samochodami osobowymi sprowadzanymi z krajów UE przez osoby, które 

prowadziły niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą;  

w konsekwencji osoby te nie deklarowały i nie wpłacały VAT,  

 brak deklarowania nabyć wewnątrzwspólnotowych (np. używanych komputerów  

i akcesoriów komputerowych), które następnie były w kraju sprzedawane poza 

ewidencją księgową, a w konsekwencji przez niewykazanie sprzedaży  

w rejestrach sprzedaży VAT zaniżono podatek należny VAT, 

 oszustwa typu karuzelowego, popełniane przy udziale podmiotów mających 

siedzibę na terenie różnych państw członkowskich UE; efektem tych oszustw jest 

zarówno nieuprawnione korzystanie ze stawki 0% (w przypadkach, gdy nie było 

                                                 
60  Wyniki analizy na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. W urzędach kontroli skarbowej nie 

była prowadzona kontrola.  
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faktycznego przemieszczenia towarów, a krążyły jedynie faktury), jak  

i nieodprowadzanie podatku należnego przez podmioty pełniące rolę 

„znikającego” podatnika. 

Z inicjatywy krajów członkowskich, w celu wymiany informacji pomiędzy 

wyspecjalizowanymi jednostkami (w przypadku Polski są to urzędy kontroli 

skarbowej) w sprawach związanych z oszustwami „karuzelowymi” w VAT, powstała 

sieć Eurocanet. Dane dotyczące transakcji oraz podatników (stanowią źródło 

informacji w procesie zwalczania oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych), 

przekazywane są przez poszczególne kraje uczestniczące w sieci do Belgii. Stąd 

całość danych przesyłana jest pocztą elektroniczną do krajów uczestników, w tym do 

Polski do Ministerstwa Finansów, gdzie dane te są analizowane, a następnie w postaci 

opracowanych zestawień, przekazywane są do wszystkich urzędów kontroli 

skarbowej. Polska korzysta z danych udostępnionych w sieci od 2006 r., a od 2009 r. 

również przekazuje dane do sieci. W badanym okresie do urzędów kontroli skarbowej 

przekazano łącznie 119 informacji pochodzących z sieci Eurocanet dotyczących 

transakcji polskich podatników w łącznej kwocie 132,9 mln euro. W badanym okresie 

organy kontroli skarbowej przeprowadziły lub były w trakcie przeprowadzania kontroli  

u 33 podatników. W 3 przypadkach ujawniono udział polskich podatników w oszustwie 

karuzelowym.    

Informacje przekazywane za pośrednictwem sieci Eurocanet najczęściej 

dotyczyły podmiotów działających w następujących branżach: 

 telefonów komórkowych      – 26% ogółu informacji,  

 sprzętu komputerowego i elektronicznego   – 25%,  

 samochodów osobowych i dostawczych (autokomisy) – 10%  

 sprzętu AGD         – 7%.  

Ponadto w jednostkowych przypadkach informacje dotyczyły podmiotów 

działających w takich branżach jak: usługi budowlane, pośrednictwo finansowe  

i ubezpieczeniowe, obrót kosmetykami, obrót artykułami spożywczymi, skup i obróbka 

metali, usługi transportowe, produkcja tworzyw sztucznych.   

Organy kontroli skarbowej uczestniczyły w kontrolach wielostronnych, 

będących formą pomocy administracyjnej, w toku których kontrolujący wspólnie 

planują strategię kontroli, koordynują działania w poszczególnych państwach, a także 

wymieniają informacje o dokonanych ustaleniach i przekazują inne materiały. 

Ministerstwo Finansów koordynuje działania związane z kontrolami i zatwierdza  
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do realizacji poszczególne kontrole oraz dba o rozwój tego typu współpracy, poprzez 

podnoszenie jakości kontroli, zaangażowanie urzędów kontroli skarbowej i jednostek 

współpracujących, wskazywanie ogólnych kierunków i obszarów, w których tego 

typu kontrole mogą być wykorzystywane. Zadania te realizowane są poprzez 

krajowych koordynatorów kontroli wielostronnych współpracujących  

z zainteresowanymi jednostkami, w szczególności z urzędami kontroli skarbowej oraz  

Komisją Europejską w ramach programu Fiscalis.61  

W latach 2008–2009 polska administracja skarbowa uczestniczyła  

w 11 kontrolach wielostronnych, których głównym przedmiotem był podatek od 

towarów i usług, w tym w jednym przypadku była inicjatorem i liderem kontroli.   

Dotychczasowe rezultaty tej formy współpracy to:  

 wyeliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wystawiających „puste” 

faktury VAT, tj. stwierdzające czynności niedokonane, 

 rozbicie łańcuchów dostaw, zatrzymanie cyklicznego procederu wyłudzenia  

w kraju podatku VAT na znaczną, wielomilionową skalę, dokonanie zabezpieczeń 

należności, 

 ujawnienie organizatorów procederu, złożenie zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, 

 bieżąca współpraca z organami ścigania w zakresie wymiany informacji oraz 

wspólnym ustalaniu kierunków działań, 

 wymiana informacji z kontroli na poziomie krajowym i wspólnotowym.   

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli 

skarbowej potwierdzają, że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości  

w obszarze handlu wewnątrzwspólnotowego, których skutki stanowią poważne 

zagrożenie dla dochodów budżetowych.  

                                                 
61  Program FISCALIS jest wspólnotowym programem, mającym na celu usprawnienie  

i harmonizację funkcjonowania systemów podatkowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej 
poprzez rozszerzenie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i ich administracjami. Program 
Fiscalis 2013 został powołany Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1482/2007/WE z 
dnia 11 grudnia 2007 r., jako kontynuacja wcześniejszych programów Fiscalis z lat 2003–2007 oraz 
1998–2002. Program ma na celu: zapewnienie sprawnej, skutecznej i szeroko zakrojonej 
współpracy administracyjnej i wymiany informacji wśród Państw Członkowskich oraz między nimi 
a Komisją Europejską; umożliwienie urzędnikom osiągnięcia wyższego wspólnego standardu 
zrozumienia prawodawstwa wspólnotowego i jego stosowania w Państwach Członkowskich; 
zapewnienie ciągłego usprawniania procedur administracyjnych w aspekcie potrzeb administracji  
i podatników poprzez rozwój i upowszechnienie dobrych praktyk administracyjnych.  
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3.2.3.  Dochody budżetu państwa z VAT oraz egzekwowanie 

zaległości   

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2008 r. wyniosły 

101,8 mld zł i w porównaniu do uzyskanych w 2007 r. były wyższe o 5,4 mld zł  

(o 5,6%). W I połowie 2009 r. wyniosły 48,4 mld zł, tj. mniej o 5 mld zł (o 9,4%) niż 

w I połowie 2008 r. Podatnicy w I półroczu 2009 r., podobnie jak w latach 2007–2008 

(98,5%), samodzielnie obliczyli i dobrowolnie wpłacili 98,4% dochodów62. Dochody 

z VAT stanowiły główne źródło dochodów podatkowych budżetu państwa – 46,4%  

w 2008 r., a 46,7% w I połowie 2009 r.   

-  
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Zaległości z tytułu podatku od towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 

2008 r. wyniosły 9.958,4 mln zł i w porównaniu do stanu na koniec 2007 r. 

zwiększyły się o 298,9 mln zł, tj. o 3,1%. Na 30 czerwca 2009 r. wyniosły  

10.287,8 mln zł. W urzędach skarbowych – w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. –  

w zakresie VAT:  

 zmniejszyła się o 4,2% (z 1.428,7 mln do 1.368,2 mln) liczba tytułów wykonawczych 

do załatwienia oraz o 2,2% (z 614,7 mln do 600,9 mln) liczba załatwionych tytułów 

                                                 
62  Dochody z wpłat dobrowolnych: dochody ogółem pomniejszone o kwoty uzyskane w wyniku 

postępowania egzekucyjnego.    
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wykonawczych, co skutkowało wzrostem o 0,9 punktu procentowego (z 43,0%  

do 43,9%) wskaźnika realizacji tytułów wykonawczych63, 

 zwiększyła się o 3,3% (z 5.459,7 mln zł do 5.637.9 mln zł) kwota objęta tytułami 

wykonawczymi do załatwienia oraz o 10,1% (z 1.401,7 mln zł do 1.543,0 mln zł) 

kwota wyegzekwowanych zaległości, co skutkowało wzrostem o 1,7 punktu 

procentowego (z 25,7% do 27,4%) wskaźnika efektywności egzekucji.   

W I półroczu 2009 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.:  

 zmniejszyła się o 2,6% (z 1.075,3 mln do 1.047,7 mln) liczba tytułów wykonawczych 

do załatwienia, o 1,0% (z 298,9 mln do 295,9 mln) liczba załatwionych tytułów 

wykonawczych, co skutkowało wzrostem o 0,4 punktu procentowego (z 27,8%  

do 28,2%) wskaźnika realizacji tytułów wykonawczych, 

 zwiększyła się o 8,3% (z 4.568,6 mln zł do 4.949,0 mln zł) kwota objęta tytułami 

wykonawczymi do załatwienia oraz o 13,1% (z 704,5 mln zł do 796,9 mln zł) kwota 

wyegzekwowanych zaległości, co skutkowało wzrostem o 0,7 punktu procentowego  

(z 15,4% do 16,1%) wskaźnika efektywności egzekucji.  

Efektywność egzekucji zaległości w VAT była znacznie wyższa od tego typu 

wskaźników w zakresie PIT i akcyzy. Jednak w roku 2008 z tytułu przedawnienia się 

zaległości urzędy skarbowe odpisały 617,9 mln zł (o 114,8 mln zł więcej niż  

w 2007 r.), a w I półroczu 2009 r. – 339,9 mln zł64.  

NIK wskazuje na wolne tempo prac nad zmianą ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, mającej na celu poprawę jakości i skuteczności 

egzekucji administracyjnej oraz usunięcie niejasności interpretacyjnych. W maju 

2008 r. projekt nowelizacji w tym zakresie był przedmiotem uzgodnień 

wewnątrzresortowych, jednakże dalsze prace legislacyjne zostały wstrzymane  

ze względu na rozważanie przez Ministerstwo Finansów różnych rozwiązań 

w zakresie organizacji administracyjnych organów egzekucyjnych. W 2009 r. 

Ministerstwo Finansów prowadziło dalsze prace nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, których nie zakończono. 

W związku z powyższym wniosek pokontrolny w tym zakresie65 dotyczący podjęcia 

                                                 
63  Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych liczony jako relacja tytułów wykonawczych 

załatwionych w okresie sprawozdawczym do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia. 
64  W I półroczu 2008 r. – 264,8 mln zł.  
65  Dotyczy kontroli sprawowanego przez Ministra Finansów nadzoru i kontroli nad egzekwowaniem 

przez urzędy skarbowe należności podatkowych i niepodatkowych w roku 2007 i w I półroczu 
2008 r.  
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decyzji w sprawie projektowanych zmian legislacyjnych w celu usprawnienia 

postępowania egzekucyjnego jest aktualny.  

Ministerstwo Finansów posiada dobre rozeznanie istniejących barier  

w dochodzeniu należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej oraz 

organizacji poboru należności podatkowych, które wymagają obok zmian 

legislacyjnych, wyposażenia organów podatkowych i egzekucyjnych w nowe 

narzędzia informatyczne oraz wsparcia w postaci dostępu do różnych baz danych.  

W 2009 r. ukończono prace nad projektem elektronicznego pozyskiwania 

przez urzędy skarbowe tytułów wykonawczych od wybranych wierzycieli obcych. 

Projekt zapewnia zautomatyzowanie procesu wprowadzania tytułów do aplikacji 

Egapoltax. W pierwszej kolejności do współpracy przystąpiło 7 urzędów 

wojewódzkich66. Podobne uzgodnienia zakończono z największym wierzycielem,  

tj. ZUS. Elektroniczna wymiana tytułów wykonawczych powinna pozwolić  

na zmianę organizacji pracy w komórkach egzekucyjnych, poprzez przesunięcie  

do wykonywania czynności egzekucyjnych pracowników do tej pory zajmujących się 

ręcznym wprowadzaniem danych z tytułów do ewidencji.  

Do barier utrudniających uzyskiwanie lepszych wyników w egzekwowaniu 

zaległości oraz poborze należności podatkowych należy brak dostępu urzędów 

skarbowych do informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które od 2007 r. banki  

i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują na podstawie art. 82 § 2 

ustawy – Ordynacja podatkowa do Ministra Finansów. Nie zostały zakończone prace 

informatyczne w zakresie budowy aplikacji CERBER, tworzonej na potrzeby gromadzenia 

i przekazywania danych w tym zakresie.  

W 16 z 17 kontrolowanych urzędach skarbowych rzetelnie monitorowano 

terminowość zapłaty podatku od towarów i usług, a w razie braku jego wpłaty,  

na ogół na bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze oraz podejmowano  

czynności egzekucyjne67. Ujawnione przypadki braku czynności windykacyjnych 

oraz egzekucyjnych lub opóźnień w ich podejmowaniu, miały przeważnie charakter  

jednostkowy na tle wszystkich postępowań prowadzonych przez urzędy. Kwoty 

zaległości objęte postępowaniami, w których ujawniono opóźnienia (3.785,5 tys. zł) 

                                                 
66  Lubuski, Kujawsko-Pomorski, Zachodniopomorski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Śląski  

i Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. 
67  Działania nierzetelne ujawniono w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym.  
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stanowiły 0,6% wszystkich zaległości w podatku od towarów i usług objętych 

postępowaniem egzekucyjnym według stanu na 30 czerwca 2009 r.  

(585.714,3 tys. zł). Niezależnie od powyższego NIK ocenia za nierzetelne 

dopuszczenie w 3 urzędach68 do przedawnienia zaległości na kwotę 886,4 tys. zł.  

W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym stwierdzono 

nieprawidłowości w egzekwowaniu zaległości na kwotę 9.625,5 tys. zł. Poza 

opieszałością ujawniono przypadek skutecznego zajęcia rachunku bankowego, 

pomimo zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz wystawienia dwóch tytułów 

wykonawczych, pomimo niedoręczenia upomnień. W ocenie NIK było to działanie 

nierzetelne i nielegalne69.   

Ujawniono przypadki nierzetelności w sporządzaniu sprawozdań o stanie 

zaległości co było wynikiem opóźnień w wyjaśnianiu błędnych zapisów na kartach 

kontowych podatników lub w odpisywaniu kwot przedawnionych zaległości oraz 

przyjęcia błędnej interpretacji sporządzania sprawozdania resortowego.70 

Zaniedbania tłumaczono rosnącą ilością spraw do załatwienia oraz 

trudnościami w interpretacji przepisów w zakresie przerwania biegu przedawnienia. 

Przypadki nieprawidłowości, polegające głównie na opóźnieniach w podejmowaniu 

czynności windykacyjnych i egzekucyjnych oraz niedopełnieniu obowiązków  

w ustalaniu stanu majątku zobowiązanych, prowadzą często do utraty możliwości 

odzyskania należnych kwot wskutek upływu czasu i przedawnienia zobowiązań 

podatkowych. W wielu sprawach trwających latami trudno jest ustalić 

                                                 
68  Pojedyncze przypadki wystąpiły w Pierwszym Wielkopolskim US (704,2 tys. zł), Pierwszym  

US Warszawa Śródmieście (56,5 tys. zł), Drugim Mazowieckim US (125,7 tys. zł). 
69  Zajęcie rachunku bankowego pomimo zawieszenia postępowania egzekucyjnego było niezgodne 

z art. 57 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawienie tytułów 
wykonawczych pomimo niedoręczenia upomnień stanowi naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji.   

70  Drugi Mazowiecki US (5.266,5 tys. zł), Drugi US w Bielsku-Białej, (193,4 tys. zł), Pierwszy Śląski 
US (44,9 tys. zł), Dolnośląski US (21.504 tys. zł.). 
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odpowiedzialność pracowników i prawdziwe przyczyny zaniedbań. Stwierdzone 

przez NIK nieprawidłowości w urzędach skarbowych mogą stanowić potencjalne 

obszary korupcjogenne, zwłaszcza przy słabości kontroli wewnętrznej i świadomości 

niewielkiej liczby przypadków, w których organy ścigania znajdują podstawy  

do podejmowania śledztw wobec osób podejrzanych o niedozwolone praktyki. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

W okresie od września 2005 r. do lutego 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli 

przeprowadziła w 48 urzędach skarbowych kontrolę w zakresie poboru podatku  

od towarów i usług71. Zastrzeżenia dotyczyły sprawności i terminowości aktualizacji 

danych rejestracyjnych, w tym wykreślania z ewidencji podatników VAT, 

niedostatecznej analizy raportów generowanych z systemu VIES oraz wyjaśniania 

rozbieżności o transakcjach wewnątrzwspólnotowych i podatnikach. Najwyższa Izba 

Kontroli wskazała wówczas na nieprawidłowe działanie urzędów skarbowych  

w zakresie windykacji należności z VAT. Przede wszystkim z tych powodów  

5 z 48 urzędów objętych kontrolą uzyskało ocenę negatywną.    

Kontrolę P/09/023 przeprowadzono na terenie 8 województw. W każdym 

województwie kontrolą objęto po 2 urzędy skarbowe (w tym jeden „duży”).  

Z wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie kontrolą objęto 4 urzędy skarbowe 

(w tym dwa „duże”) oraz województwa pomorskiego, w którym skontrolowano jeden 

urząd („duży”). Do kontroli wybrano urzędy o dużej liczbie zarejestrowanych 

podatników VAT UE, a także znacznych kwotach zrealizowanych wpływów 

i zwrotów w podatku od towarów i usług. W kontroli stosowano kryteria legalności, 

gospodarności, celowości i rzetelności. Zbadano prawidłowość i terminowość 

aktualizacji danych rejestracyjnych podatników, w tym wykreślania podatników  

z rejestru ze względu na wystąpienie przesłanek określonych w ustawie o podatku  

od towarów i usług. Sprawdzano prawidłowość podejmowanych przez urzędy 

czynności weryfikacyjnych przed dokonaniem zwrotu podatku. Badaniem w tym 

zakresie objęto po 50 deklaracji założonych przez minimum 40 podatników, którzy 

wykazali transakcje wewnątrzwspólnotowe – według kryterium znacznej w skali 

urzędu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (40 deklaracji) lub znacznej 

kwoty transakcji wewnątrzwspólnotowych (10 deklaracji). Badaniem objęto także 

                                                 
71  Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa 

z podatku od towarów i usług w latach 2004–2005, NIK, Warszawa, czerwiec 2006 r. (Nr ewid. 
129/2006/P05030/KBF). 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 48 

rzetelność analiz informacji o wymianie wewnątrzwspólnotowej dostępnych w VIES 

oraz działań wyjaśniających rozbieżności między deklaracjami VAT i informacjami 

podsumowującymi VAT UE, informacjami uzyskanymi z innych krajów UE  

a danymi z polskiej bazy danych. Zbadano terminowość i prawidłowość udzielonych 

w trybie art. 5 rozporządzenia Rady Nr 1798/2003 informacji innym państwom 

członkowskim, a także efektywność kontroli podatkowych. Przedmiotem kontroli 

była także rzetelność postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych. W kontroli 

zastosowano informatyczne techniki wspomagania w obszarze doboru do 

szczegółowego badania deklaracji podatkowych i tytułów wykonawczych.  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się:  

1) nieprawidłowości w wymiarze finansowym lub sprawozdawczym w kwocie 

ogółem 43.673,9 tys. zł, w tym:  

a) uszczuplenia środków w kwocie 937,7 tys. zł;  

b) kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa  

w kwocie 531,1 tys. zł;  

c) sprawozdawcze skutki nieprawidłowości (błędy, które miały wpływ  

na sprawozdania roczne) w kwocie 329,4 tys. zł; 

d) potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości w kwocie 

41.875,7 tys. zł (na kwotę tę złożyły się przede wszystkim należności  

w sprawach, wobec których opieszale prowadzono postępowanie 

windykacyjne czy egzekucyjne lub wystąpiły błędy w sprawozdaniach 

bieżących);  

2) korzyści finansowe w kwocie 335,3 tys. zł (przy czym całość stanowiły pożytki 

finansowe).  

 Wyniki kontroli zostały przedstawione w 18 protokołach, które podpisano bez 

zastrzeżeń. W związku z kontrolą zasięgnięto informacji w jednej jednostce 

niekontrolowanej. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski zostały omówione  

na 9 naradach pokontrolnych.  
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 NIK skierowała do kierowników skontrolowanych jednostek 18 wystąpień 

pokontrolnych. Zastrzeżenia do ocen72 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 

zgłosił Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Zastrzeżenia oddalono 

w całości.  

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do naczelników urzędów 

skarbowych, sformułowano wnioski pokontrolne zmierzające do: bieżącego 

monitorowania podatników, którzy nie złożyli deklaracji za dany okres 

rozliczeniowy; bieżącego wykreślania podatników z rejestru na podstawie przepisów 

art. 97 ust. 15 i art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług; bieżącego 

analizowania informacji o transakcjach i podatnikach VAT dostępnych w systemie 

VIES oraz wykorzystywania danych z tego systemu w trakcie analizy deklaracji 

podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynności weryfikacyjnych 

dokonywanych przed zwrotem podatku VAT; terminowego udzielania odpowiedzi na 

wnioski kierowane przez administracje państw członkowskich UE. W odpowiedzi na 

wystąpienia pokontrolne badane jednostki poinformowały o usunięciu stwierdzonych 

nieprawidłowości lub podjęciu działań zmierzających do ich usunięcia.  

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Finansów 

wnioskowano o: 

 zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych 

wspomagających urzędy skarbowe w obszarze analizy poprawności rozliczeń 

transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym terminowego wprowadzenia VIES II, 

 przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w Biurze Wymiany Informacji 

Podatkowych oraz zapewnienie sprawnego i rzetelnego działania tego Biura, 

 wyeliminowanie opóźnień w prowadzeniu postępowań administracyjnych  

na wnioski państw członkowskich kierowane w trybie art. 5 rozporządzenia Rady 

(WE) Nr 1798/2003,  

 informowanie zagranicznych administracji o przypadkach wymagających 

przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi w ich wnioski,  

 egzekwowanie od jednostek podległych rzetelnego aktualizowania danych 

rejestracyjnych podatników VAT UE, w tym wykreślania z rejestru podatników 

                                                 
72  Zarzut dotyczył nierzetelnego sporządzenia sprawozdania resortowego w zakresie kwoty zaległości  

z tytułu VAT, w stosunku do których DUS nie podjął czynności windykacyjnych wg stanu na dzień  
30 czerwca 2009 r.  
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oraz wyposażenie ich w skuteczne narzędzia informatyczne w obszarze rejestracji 

podatników,  

 rozważenie rozszerzenia automatycznej wymiany informacji podatkowych o dane 

w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z państwami gromadzącymi takie 

informacje,  

 zakończenie budowy aplikacji CERBER w zakresie umożliwiającym udostępnianie 

uprawnionym organom informacji, o których mowa w art. 82 § 2 ustawy Ordynacja 

podatkowa. 

Minister Finansów 30 grudnia 2009 r. poinformował o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, 

m.in., że:  

 od 1 stycznia 2010 r. wprowadzone zostaną zmiany w ramach integracji POLTAX 

– VIES dotyczące przesyłania z systemu POLTAX do systemu VIES informacji  

o dostawach i nabyciach wewnątrzwspólnotowych; zmiany obejmują poprawianie 

błędów wykrytych w trakcie dotychczasowej eksploatacji, a także realizację 

nowych wymagań, tj. obsługę informacji o usługach; 

 przygotowane zostały formularze sprawozdawcze dla Biura Wymiany Informacji 

Podatkowych, izb skarbowych i urzędów skarbowych, które pozwolą  

na sprawdzenie terminowości przesyłania wniosków administracji państw 

członkowskich oraz na diagnozę występujących problemów; pełna analiza  

na podstawie nowych danych będzie możliwa w III kwartale 2010 r.;  

w pierwszym półroczu 2010 r. zaplanowano weryfikację zaleceń pokontrolnych  

z 2007 r. dotyczącą przestrzegania procedur oraz sposobu organizacji pracy  

w BWIP.   

P.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim w odpowiedzi 

z dnia 24 grudnia 2009 r. na wystąpienie pokontrolne poinformował m.in., że: 

wyjaśniono 88% rozbieżności z okresu objętego kontrolą, pozostałe objęto 

czynnościami sprawdzającymi, a także zaplanowano kontrole; w dniu 22 grudnia 

wystawiono zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zleconej  

16 kwietnia 2009 r.; w jednym przypadku skierowano do Prokuratury Rejonowej  

w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

polegające na posłużeniu się sfałszowanym dokumentem nabycia pojazdu. 
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5. Załączniki 

1. Wykaz skontrolowanych podmiotów, jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrolę oraz lista osób zajmujących kierownicze 

stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność  

2. Charakterystyka stanu prawnego  

3. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności  

4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 
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Załącznik nr 1 

Wykaz skontrolowanych podmiotów, jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrolę oraz lista osób zajmujących kierownicze 

stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Lp.  

Jednostka 
organizacyjna 

NIK 
przeprowadzają

ca kontrolę 

Kontrolowany podmiot Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność 

1. 
Departament 

Budżetu 
i Finansów 

Ministerstwo Finansów
Minister Finansów: 
od 16.11.2007 r. – Jan Vincent-Rostowski  

2. „ – „ 
Pierwszy Urząd 
Skarbowy Warszawa- 
Śródmieście  

Naczelnik Urzędu Skarbowego  

od 01.06.2007 r. – p.o. Bogumiła Freliszek  

3. „ – „ 
Drugi Mazowiecki 
Urząd Skarbowy 
w Warszawie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 01.01.2004 r. – 
Maria Pierzchała-Bandolet 

4. 
Delegatura NIK 

w Gdańsku 
Pomorski Urząd 
Skarbowy w Gdańsku 

Naczelnik Urzędu Skarbowego: 

01.02.2007 r. – 09.07.2009 r. – p.o. Halina Gronek, 

od 10.07.2009 r.  – Krzysztof Ptaszyński 

5. 
Delegatura NIK 
w Katowicach 

Pierwszy Śląski Urząd 
Skarbowy w Sosnowcu 

Naczelnik Urzędu Skarbowego: 

01.05.2007 r. – 26.07.2009 r. – p.o. Marcin Kuś,  

od 27.07.2009 r. – Bartłomiej Smalcerz  

6. „ – „ Drugi Urząd Skarbowy 
w Bielsku-Białej  

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 08.03.2004 r. – 
Janusz Dębowski 

7. 
Delegatura NIK 

w Krakowie 

Urząd Skarbowy 
Kraków-Podgórze 
w Krakowie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego: 

28.09.2007 r. – 23.09.2008 r. – p.o. Konrad Zawada, 

od 24.09.2008 r. – Ewa Danilewicz (do 26.07.2009 p.o.) 

8. „ – „ Małopolski Urząd 
Skarbowy w Krakowie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 16.03.2006 r. -   
p.o. Andrzej Dobosz 

9. 
Delegatura NIK 

w Łodzi 
Łódzki Urząd 
Skarbowy w Łodzi 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 08.03.2004 r. – 
Bogusława Malinowska 

10. „ – „ 
Pierwszy Urząd 
Skarbowy Łódź – 
Górna w Łodzi 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 27.02.2007 r. – 
Marek Zbrojski (do 26.07.2009 p.o.)  

11. Delegatura NIK 
w Poznaniu 

Urząd Skarbowy 
w Koninie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 22.04.1991. r. – 
Tomasz Szafoni 

12. „ – „ 
Pierwszy Wielkopolski 
Urząd Skarbowy 
w Poznaniu  

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 01.01.2004 r. – 
Jolanta Koprucka - Purol   

13. 
Delegatura NIK 

w Szczecinie 
Drugi Urząd Skarbowy 
w Koszalinie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 25.10.2005 r. – 
Krzysztof Stanisław Świdroń  

14. „ – „ 
Zachodniopomorski 
Urząd Skarbowy 
w Szczecinie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 06.07.2006 r. – 
Andrzej Tyrcha (do 9.07.2009 p.o.) 

15. 
Delegatura NIK 

w Warszawie 
Urząd Skarbowy 
w Grodzisku 

Naczelnik Urzędu Skarbowego: 
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Mazowieckim 
01.03.1985 r. – 29.06.2009 r. –Janusz Sieciński, 

od 30.06.2009 r.  - p.o. Marek Szymaniak 

16. „ – „ 
Trzeci Mazowiecki 
Urząd Skarbowy 
w Radomiu  

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 17.07.2007 r.  

– p.o. Jerzy Krekora 

17. 
Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

Dolnośląski Urząd 
Skarbowy 
we Wrocławiu 

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 01.07.2005 r. – 
Marianna Wojtowicz 

18. „ – „ Urząd Skarbowy 
Wrocław Stare Miasto  

Naczelnik Urzędu Skarbowego od 01.07.2002 r. – 
Artur Michalak 
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Załącznik nr 2 

Charakterystyka stanu prawnego 

Zasady opodatkowania sprzedaży i importu towarów i usług reguluje ustawa 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług73, zwana dalej ustawą. 

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 

podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 

eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  

za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Za odpłatną dostawę towarów (za które uważa się rzeczy ruchome, wszelkie 

postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności 

podlegających opodatkowaniu, wymienione w odpowiednich klasyfikacjach, oraz 

grunty) uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 

ust. 1), co jest pojęciem szerszym niż sprzedaż towarów. Za dostawę uznaje się również 

zamianę towarów, zamianę towaru na usługę, wydanie towarów w miejsce świadczenia 

pieniężnego, wydanie towarów w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu, 

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub zużycie towarów  

na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Dostawa towarów podlega 

opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny, tj. gdy jest wykonywana  

za wynagrodzeniem. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się każde świadczenie 

wykonane przez podatnika w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów  

(art. 8 ust. 1). Usługą jest więc każde świadczenie, o ile nie stanowi ono dostawy. Dla 

opodatkowania usługi nie jest konieczne jej wymienienie w klasyfikacjach 

statystycznych. Usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter 

odpłatny, tj. gdy jest wykonywana za wynagrodzeniem. 

Za eksport towarów uznaje się potwierdzony przez urząd celny wywóz towaru 

w wykonaniu określonych czynności opodatkowanych, który musi nastąpić poza 

terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 8).  

Za import towarów uznaje się przywóz towaru na terytorium kraju, który 

następuje spoza terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 7).  

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa  

do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są 

                                                 
73  Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm. 
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wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż 

terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez 

dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Należny z tytułu obrotu 

podatek jest rozliczany przez nabywcę towaru w państwie, do którego nastąpiła dostawa 

towarów. Transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ze względu na 

charakter tej czynności towarzyszy zawsze odpowiednia czynność, dokonywana przez 

drugą stronę transakcji, którą jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przesłanką 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest dokonanie dostawy na rzecz podmiotu  

z jednego z państw członkowskich UE (który nie musi być podatnikiem VAT) oraz 

przemieszczenie po nabyciu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego niż 

państwo wysyłki. 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 13 ust. 1) polega na wywozie 

towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności uznanych przez ustawę za dostawę, 

na terytorium innego kraju członkowskiego, przez zarejestrowanego w Polsce 

podatnika, dokonującego dostawy towarów z Polski. W przypadku 

wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów następuje zwolnienie dostawcy 

z opodatkowania, jednak z zachowanym prawem do odliczenia (stosuje się stawkę 0%), 

ponieważ rozliczenie podatku następuje przez nabywcę dokonującego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r.  

w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej  

i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 218/9274 określa zasady i procedury 

umożliwiające właściwym organom państw członkowskich współpracę oraz wymianę 

informacji, które mogą pomóc im w dokonaniu właściwego wymiaru VAT.  

Na podstawie zasad określonych art. 5–10 na wniosek organu wnioskującego organ 

współpracujący (w Polsce jest to Biuro Wymiany Informacji Podatkowych) przekazuje 

informacje odnoszące się do konkretnego przypadku lub przypadków oraz organizuje 

przeprowadzenie postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania takich 

informacji. Generalnie organ współpracujący udziela informacji najszybciej jak to 

możliwe i nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku. Jednak 

jeżeli organ współpracujący posiada już te informacje, termin ich udzielenia ulega 

                                                 
74  Dz.U. UE.L 03.264.1 ze zm.  
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skróceniu do najdłużej jednego miesiąca. Wnioski przychodzące do polskiej 

administracji podatkowej wpływają do Biura Wymiany Informacji Podatkowych i są za 

pośrednictwem izby skarbowej przekazywane do osoby kontaktowej w urzędzie 

skarbowym.  

Ponadto właściwy organ każdego państwa członkowskiego przesyła 

właściwemu organowi każdego zainteresowanego państwa członkowskiego informacje 

(tzw. informacje spontaniczne, których wymiana jest dokonywana bez uprzedniego 

wniosku) w przypadku (art. 17 rozporządzenia):  

 jeżeli uważa się, że opodatkowanie ma miejsce w państwie członkowskim 

przeznaczenia, a skuteczność systemu kontroli bezpośrednio zależy od informacji 

dostarczonej przez państwo członkowskie pochodzenia,  

 jeżeli państwo członkowskie ma podstawy, aby sądzić, że w innym państwie 

członkowskim popełniono naruszenie ustawodawstwa dotyczącego podatku VAT 

lub popełnienie takiego naruszenia jest prawdopodobne,  

 jeżeli istnieje ryzyko strat podatkowych w innym państwie członkowskim.  

Każde państwo członkowskie prowadzi elektroniczną bazę danych (art. 22 

rozporządzenia), w której przechowuje i przetwarza informacje – generalnie w okresie 

objętym kontrolą – o wartości wewnątrzwspółnotowych dostaw towarów do podmiotów 

posiadających numer identyfikacyjny dla potrzeb wymiany wewnątrzwspólnotowej oraz 

o nadanych numerach identyfikacyjnych dla podmiotów dokonujących wymiany 

wewnątrzwspólnotowej (zakres dostępu do danych określono w art. 23–27 

rozporządzenia).   

1.1.   Obowiązki rejestracyjne, deklaracje podatkowe, weryfikacja deklaracji 

podatkowych 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani przed dokonaniem 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć naczelnikowi urzędu 

skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, który potwierdza jego zarejestrowanie. Grupą 

uprawnioną, lecz niezobowiązaną do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, są podatnicy 

zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z podatku. Podatnik, który przed dniem 

dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego 

w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności jest 

rejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT UE (art. 97 ust. 1 
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i ust. 4). Rejestracja podatników VAT jest niezależna od zgłoszenia identyfikacyjnego 

NIP. Podatnik mający zamiar dokonywać obrotu wewnątrzwspólnotowego ma 

obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu 

rejestracyjnym (VAT-R UE stanowiącym załącznik do formularza VAT-R) o zamiarze 

rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przed dniem dokonania 

pierwszej takiej czynności. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który 

dokonał zawiadomienia, jako podatnika VAT UE oraz wydaje potwierdzenie nadania 

numeru identyfikacyjnego VAT UE poprzedzonego prefiksem „PL” i określa datę od 

kiedy podmiot zarejestrowano. Podczas dokonywania transakcji 

wewnątrzwspólnotowych polski podatnik VAT zobowiązany jest posługiwać się tym 

numerem. Zgodnie z art. 99 ust. 1 podatnicy są generalnie zobowiązani składać  

w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie  

do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Zgodnie z art. 272 

Ordynacji podatkowej urzędy skarbowe dokonują czynności sprawdzających mających 

na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych 

podatków, sprawdzenie formalnej poprawności dokumentów oraz ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 

dokumentami. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne 

oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ 

podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: koryguje deklarację, 

dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości 

zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości 

straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1.000 zł lub zwraca się do składającego 

deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując 

przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość 

(art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej jeżeli 

w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik nie zapłacił 

podatku, nie złożył deklaracji lub zaniżył (lub zawyżył) wysokość zobowiązania 

podatkowego, wydaje się decyzję, w której określana jest wysokość zobowiązania 

podatkowego.  

1.2.  Zasady odliczania i zwrotu podatku 

Na podstawie art. 86 ust 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi 

są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
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naliczonego. Odliczeniu podlega taki podatek naliczony, który jest związany  

z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, przy czym ustawa nie określa  

w sposób jednoznaczny charakteru tego związku, czy ma on charakter pośredni czy 

bezpośredni. Kwotę podatku naliczonego stanowi generalnie suma kwot podatku 

określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów  

i usług, a w przypadku importu suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.  

Sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne 

przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 

określone zostały w art. 88 ustawy. Podatek należny, tj. od obrotu z reguły jest wyższy 

od podatku do odliczenia, czyli podatku naliczonego. Istnieją jednak sytuacje, gdy 

podatek należny jest niższy od podatku, który podlega odliczeniu i powstaje nadwyżka 

podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Sytuacje takiej powstają np. gdy 

podatnik prowadzi działalność o charakterze sezonowym, gdy podatnik wykonuje 

wyłącznie lub przede wszystkim dostawy wewnątrzwspólnotowe, czy usługi 

eksportowe, gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną stawkami 

preferencyjnymi, a nabywa towary i usługi opodatkowane stawką podstawową  

i powstaje w ten sposób prawo do zwrotu podatku. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy,  

w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, jest w okresie rozliczeniowym wyższa 

od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty 

podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 

Generalnie zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku 

mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym /w zgłoszeniu identyfikacyjnym,  

w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu 

wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten 

termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone 

postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną 

kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty  

(art. 87 ust. 2). Przypadki przyśpieszenia terminu zwrotu podatku zawarte zostały  

w art. 87 ust. 6 ustawy. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminie 

traktuje się jako nadpłatę podatku. 
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Załącznik nr 3 

Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r.  

Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  

(Dz.U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  

27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).  

5. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE.L.06.347.1 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie 

współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające 

rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz.U.UE.L.03.264.1 ze zm.).  

7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej  

w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE.L.04.331.13 ze zm.).  

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.).  



Załączniki 

 

 60 

Załącznik nr 4 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Komisja Finansów Publicznych 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Finansów 

8. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego  

9. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 


