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1. Wprowadzenie 

Kontrola nr P/09/024 – Pobór podatku dochodowego od osób fizycznych została 

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

na rok 2009.  

Celem kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności postępowania organów 

podatkowych w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

ocena wykonywania funkcji nadzoru i kontroli przez Ministra Finansów. W kontroli 

zbadano:   

 czy urzędy skarbowe prawidłowo wykonują swoje zadania zwłaszcza w zakresie 

analizy dokumentacji podatników, kontroli terminowości wpłat podatku, 

sprawności i skuteczności prowadzenia czynności windykacyjnych i egzekucji, 

kontroli podatkowej; 

 czy Minister Finansów prawidłowo sprawuje nadzór nad podległymi organami 

podatkowymi w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych,  

czy prowadzi analizy trafności rozwiązań ustawowych, jakie działania prowadzi 

dla zwiększania dochodów z PIT; 

 realizację wniosków NIK z poprzednich kontroli (przede wszystkim kontroli 

prowadzonej przez Delegaturę NIK we Wrocławiu1 i kontroli egzekucji 

zobowiązań podatkowych2). 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów i 19 urzędach 

skarbowych. Badaniami objęto 2007 i 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. Czynności 

kontrolne prowadzono od 26 czerwca do 4 grudnia 2009 r.  

Wykaz skontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej 

informacji. 

 
1  Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli rozliczania osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w latach 2001-2002,  Nr ewid. 136/2004/P03179/LWR, Wrocław, sierpień 2004 r. 

2  Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli egzekwowania przez 
naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych i niepodatkowych, 
52/2009/P08023/KBF, maj 2009 r. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pobór podatku dochodowego  

od osób fizycznych, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości3.  

W 2007 r. i w 2008 r. dochody z podatku PIT były wyższe od kwot 

prognozowanych w ustawach budżetowych. Spadek dochodów zrealizowanych  

w 2009 r. był następstwem spowolnienia gospodarczego i zmian skali 

podatkowej. 

Pomimo znacznego obciążenia pracą, skontrolowane urzędy skarbowe wywiązały  

się z obowiązku rozliczenia podatników, którzy złożyli zeznania podatkowe. NIK 

zauważa jednak, że wzrost stanu zaległości, obniżenie skuteczności4 ich 

egzekwowania, niewystarczająca kontrola wywiązywania się podatników  

z zobowiązań oraz rosnące kwoty zaległości przedawnionych spowodowały,  

że zrealizowane dochody były niższe od możliwych do uzyskania. 

Minister Finansów prawidłowo koordynował prace podległych jednostek  

w zakresie poboru podatku PIT, w tym wyznaczał im zadania oraz oceniał  

ich realizację. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W okresie objętym kontrolą nie została osiągnięta poprawa skuteczności egzekucji 

zakładana przez Ministra Finansów w corocznych zadaniach dla urzędów 

skarbowych. Wskaźnik skuteczności egzekucji zaległości w podatku dochodowym 

od osób fizycznych z 21,8% w 2007 r. uległ obniżeniu do 18,3%  

w 2008 r. Kwota uzyskana z egzekucji w 2008 r. (388,2 mln zł) była o 9,5% niższa 

niż w 2007 r., pomimo objęcia egzekucją wyższej (o 7,7%) kwoty zaległości. 

Na obniżenie skuteczności egzekucji wpłynęły: brak u dłużników składników 

majątkowych podlegających egzekucji, częste prowadzenie działalności 

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

uchybień, pozytywna mimo stwierdzenia nieprawidłowości, negatywna. Z 19 kontrolowanych 
urzędów skarbowych 10 oceniono pozytywnie mimo stwierdzenia uchybień, a 9 pozytywnie mimo 
stwierdzenia nieprawidłowości. 

4  Skuteczność egzekucji mierzona relacją kwoty zaległości wyegzekwowanych do kwoty zaległości 
objętych tytułami egzekucyjnymi. 
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gospodarczej przy wykorzystaniu majątku dzierżawionego, kredytowanego  

lub przyjętego w leasing oraz błędy i zaniedbania urzędów skarbowych 

(opóźnienia w wysyłaniu upomnień i tytułów wykonawczych, podejmowanie 

czynności egzekucyjnych ze znaczną zwłoką lub nieuzasadnione przerwy między 

poszczególnymi czynnościami, niewykorzystywanie informacji o posiadanym 

majątku) (str. 12 i str. 23). 

Zasady postępowania przyjęte w niektórych urzędach dowodzą, że można 

znacząco poprawić wskaźniki poboru podatku poprzez prowadzenie analiz 

zaległości i zintensyfikowanie windykacji (str. 18 i str. 26). 

2.  Zaległości rosły szybciej niż wpływy, a relacja zaległości brutto do wpływów 

z 4,7% w 2007 r. wzrosła do 4,9% w 2008 r. Na koniec czerwca 2009 r. wyniosły 

3.973,2 mln zł i były wyższe od zaległości w połowie 2008 r. o 17,5%.  Na wzrost 

tych zaległości wpłynęły głównie nieuregulowane zaliczki przez osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, co było następstwem obniżenia rentowności podmiotów 

gospodarczych w wyniku spowolnienia gospodarczego. Jego skutki uwidoczniły  

się szczególnie w I połowie 2009 r. Zaległości, od których wymagalności upłynęło 

ponad 5 lat uległy zwiększeniu o 41,4% (z 1.009,2 mln zł w 2007 r.  

do 1.427,2 mln zł na koniec czerwca 2009 r.). Praktyka wskazuje, że upływ czasu 

zmniejsza szanse odzyskania tych zaległości (str. 11). 

3.  W latach 2007–2008 i w I półroczu 2009 r. urzędy skarbowe odpisały z ewidencji 

przedawnione zaległości w PIT na 334,4 mln zł. Rosnące kwoty zaległości 

przedawnionych5 dowodzą niewystarczającej sprawności działania organów 

podatkowych i egzekucyjnych. Kontrola wykazała, że nierzetelnie prowadzono 

postępowania w celu odzyskania zaległości w ośmiu kontrolowanych urzędach,  

a nieprawidłowości dotyczyły 16 przypadków dopuszczenia do przedawnienia 

kwoty ogółem 2.308,9 tys. zł, głównie w wyniku zaniedbań i błędów popełnianych 

przez pracowników komórek egzekucyjnych. Tylko w dwóch urzędach wobec 

osób odpowiedzialnych wyciągnięto konsekwencje służbowe, a także została 

zawiadomiona Prokuratura; śledztwo w tej sprawie umorzono w sierpniu  

2009 roku (str. 27). 

 
5  Kwoty zaległości odpisanych z powodu przedawnienia wynosiły: w 2006 r. 90,9 mln zł, w 2007 r. 

117,8 mln zł, w 2008 r. 136,1 mln zł i w I półroczu 2009 r. 79,5 mln zł. 



Podsumowanie wyników kontroli 

4.  W 7 z 19 kontrolowanych urzędów skarbowych nie monitorowano rzetelnie i nie 

egzekwowano składania zeznań przez podatników. Z powodu dużego obciążenia 

bieżącą pracą, Urzędy dokonywały w pierwszej kolejności rozliczeń złożonych 

zeznań podatkowych, odkładając na przyszłość działania dyscyplinujące wobec 

podatników, którzy nie złożyli zeznań. Rozliczanie podatników, którzy nie złożyli 

rocznych zeznań podatkowych utrudniał brak odpowiednich aplikacji 

informatycznych wskazujących osoby, które nie złożyły zeznań podatkowych, 

chociaż miały taki obowiązek (str. 13 i str. 14). 

5.  Ukierunkowanie (od 2004 r.) przez Ministerstwo Finansów kontroli podatkowej  

na ujawnianie i zwalczanie nieprawidłowości w obszarach zwiększonego ryzyka 

nadużyć podatkowych pozwoliło na osiągnięcie przez urzędy skarbowe wysokiej 

efektywności kontroli podatkowej6. Wyniki kontroli w urzędach skarbowych 

wykazały, że urzędy obejmowały kontrolą tylko część podatników spełniających 

kryteria ustalone przez Ministerstwo. Realizacja Strategii Zarządzania Ryzykiem 

Zewnętrznym była ograniczona z uwagi na możliwości kadrowe urzędów (str. 13  

i str. 29). 

W niewystarczającym stopniu kontrolowane było wpłacanie zaliczek. Liczba 

kontroli przeprowadzonych w tym zakresie u podatników prowadzących 

działalność gospodarczą zmniejszyła się, pomimo że w 2008 r. obszary ryzyka 

kontroli rozszerzono o podatników podatków dochodowych niedokonujących 

wpłat podatku bądź należnych zaliczek (na wniosek NIK z 2003 r.) (str. 13). 

6.  Kontrolowane urzędy skarbowe rzetelnie wywiązywały się z obowiązku zwrotu 

nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przed dokonaniem 

zwrotu sprawdzano, czy podatnicy posiadają zaległości, także w innych podatkach. 

Czynności sprawdzające, prowadzone na podstawie art. 272 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa7, były wykonywane zgodnie  

z obowiązującymi zasadami i rzetelnie (str. 18 i str. 20). 

7.  Na ogół zgodnie z obowiązującymi zasadami przebiegał proces udzielania ulg 

podatkowych w kontrolowanych urzędach. Najczęstszą formą pomocy było 

rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności zobowiązania 

                                                 
6 Mierzonej relacją kontroli w których ujawniono nieprawidłowości do liczby kontroli ogółem. 
7  Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 
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(91,1%). Umorzeniem objęto zaległości 345 podatników na kwotę 1.562,1 tys. zł 

(str. 33). 

8.  Ministerstwo Finansów analizowało skuteczność obowiązujących przepisów 

podatkowych, gromadziło i analizowało dane z zakresu poboru, kontroli, egzekucji 

oraz skali i identyfikowania przyczyn przedawnień. Nie doprowadziło jednak  

do wyeliminowania barier utrudniających skuteczność egzekucji, nie wyposażyło 

urzędów w skuteczne narzędzia informatyczne do monitorowania składania  

zeznań podatkowych. Częste zmiany przepisów i aktualizacje formularzy 

podatkowych powodują popełnianie przez podatników błędów, których skutkiem 

są liczne korekty zeznań i zwiększenie obciążenia pracą urzędów (str.str. 14, 15, 

17, 25 i 31).  

Wprowadzenie w 2009 r. nowych mierników realizacji zadań komórek 

rachunkowości, takich jak wskaźnik zaległości, w stosunku do których nie podjęto 

żadnych czynności i wskaźnik szybkości podejmowania działań windykacyjnych, 

pozwala na bieżące monitorowanie wydajności pracy i skuteczności w poborze PIT 

(str. 14).  

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niezbędna jest stabilizacja przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, o co wnosiła NIK m.in. po kontroli w 2003–

2004 r.8  Od 1991 r. ponad 100 razy dokonywano zmian w ustawie o PIT.  

W ślad za zmianami ustawowymi zmieniły się przepisy wykonawcze, formularze 

podatkowe, wykładnie, interpretacje i orzeczenia sądowe. Nadal aktualne pozostają 

wnioski NIK po kontroli z 2008 r.9 dotyczące zmian w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji w celu usunięcia barier ograniczających skuteczność 

postępowania urzędów skarbowych i uproszczenia procedur egzekucyjnych. 

Dla poprawy sprawności poboru podatku dochodowego od osób fizycznych celowa 

jest realizacja przez Ministra Finansów następujących wniosków: 

 
8 Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli rozliczania osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w latach 2001–2002, Nr ewid. 136/2004/P03179/LWR, Wrocław, sierpień 2004 r. 

9  Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w Informacji o wynikach kontroli egzekwowania przez 
naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych i niepodatkowych, 
52/2009/P08023/KBF, maj 2009 r. 
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 rozwój systemu informatycznego wspierającego pracę urzędów skarbowych, 

 poprawa skuteczności egzekucji w podatku PIT, 

 egzekwowanie od urzędów skarbowych rozliczania podatników, którzy nie 

wypełniają obowiązku złożenia zeznań podatkowych, 

 zapewnienie urzędom skarbowym dostępu do centralnego rejestru rachunków 

bankowych oraz informacji o majątku podatników. 

Zdaniem NIK, również zwiększenie liczby kontroli właściwych i doraźnych, biorąc 

pod uwagę ich wysoką efektywność, może pozytywnie wpłynąć na realizację 

dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

 



Ważniejsze wyniki kontroli 

3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych  

i organizacyjnych została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1.  Skuteczność poboru podatku dochodowego od osób 

fizycznych 
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Zarówno w 2007, jak i w 2008 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych były wyższe o 11,9% oraz o 6,9%  

od prognozowanych w ustawach budżetowych.  

W 2009 r. dochody budżetu państwa z PIT wyniosły 35.763,7 mln zł (104,1% planu)10. 

                                                 
10  Źródło: Ministerstwo Finansów. Dane za 2009 r. uzyskane w trakcie kontroli wykonania budżetu 

państwa za 2009 r. 
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Niższe dochody11 w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. (o 7,4%) były wynikiem 

obniżenia rentowności podmiotów gospodarczych, niższych rozmiarów zatrudnienia, 

wyhamowania wzrostu płac oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. dwustopniowej 

skali podatkowej (18 i 32%) przy znacznym zwiększeniu progu podatkowego  

do 85.525 zł12. Rzeczywiste skutki wprowadzenia dwustopniowej skali podatkowej 

(18% i 32%) będę znane dopiero po uzyskaniu danych z rozliczenia rocznego  

za 2009 r.13  

Zaległości brutto 
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Zaległości rosły szybciej niż wpływy, a skuteczność egzekucji uległa obniżeniu. 

Zaległości brutto na koniec 2008 r. wynosiły 3.284,5 mln zł i były wyższe niż  

w 2007 r. o 14,7%. Na koniec I półrocza 2009 r. wyniosły 3.973,2 mln zł. W stosunku 

do I połowy 2008 r. zaległości te były wyższe o 17,5%14.  Wzrost zaległości był  

w znacznej mierze skutkiem ich opieszałego i nieskutecznego egzekwowania, a nawet 

zaniechania czynności windykacyjnych. W efekcie w niektórych wypadkach  

                                                 
11  W I półroczu 2009 r. wpływy z podatku PIT od osób prowadzących działalność gospodarczą 

(7.298 mln zł) były niższe niż w I półroczu 2008 r. o 14,1%. Spadek dotyczył głównie działalności 
gospodarczej opodatkowanej stawką 19% (o 6,7%) i w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych (o 21,6%), co świadczy o pogorszeniu sytuacji finansowej podmiotów 
gospodarczych. Wpływy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (1.168,6 mln zł) obniżyły 
się o 44,2%. Wpływy z PIT od osób rozliczanych przez płatników (24.884,3 mln zł) wzrosły  
o 4,5%, pomimo obniżenia stawek podatku. 

12  Wprowadzając dwustopniową skalę zakładano wyższy od osiągniętego w 2008 r. wzrost 
wynagrodzeń (planowano 6,9%, osiągnięty 5,0%),a także wzrost zatrudnienia (planowano 2,9%, w 
I półroczu 2009 r. wystąpił spadek o 0,5%). 

13  Na 2009 r. planowano dochody z PIT w wysokości 40.250 mln zł, a po nowelizacji budżetu  
w lipcu 2009 r. – 34.350 mln zł. W całym 2009 r. dochody wyniosły 35.763,7 mln zł (104,1% 
planu). 

14  W tym zaległości osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosły o 17,4%, co świadczy  
o rosnących kwotach nieuregulowanych zaliczek na podatek. 
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od powstania zaległości do podjęcia pierwszych czynności egzekucyjnych mijało  

od kilku do kilkunastu miesięcy, umożliwiając dłużnikom uchylanie się od egzekucji. 

Nie wykorzystywano przy tym posiadanych informacji o majątku podatników.  

Zaległości, od których wymagalności upłynęło ponad 5 lat uległy zwiększeniu  

o 41,4% (z 1.009,2 mln zł w 2007 r. do 1.427,2 mln zł na koniec czerwca 2009 r.).  

Stan na 30 czerwca 2009 r.

zaległości mające mniej niż 5
lat
zaległości starsze niż 5 lat 

w mln zł

 

Prawie dwie trzecie stanowiły zaległości osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Odzyskanie tych kwot jest poważnie zagrożone z uwagi na upływ czasu, brak majątku 

dłużników i skuteczne uchylanie się od przyjęcia tytułu wykonawczego, ale także 

brak należytych przedsięwzięć ze strony organów podatkowych. Zaniedbania były 

również wynikiem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad przerywania 

biegu przedawnienia na podstawie zmienianego przepisu art. 70 § 4 Ordynacji 

podatkowej i zmian interpretacji tego przepisu15.  

W okresie objętym kontrolą, w trybie egzekucji administracyjnej, wyegzekwowano 

1.002,0 mln zł16. Skuteczność egzekucji w PIT17 z 21,8% w 2007 r. uległa obniżeniu 

do 18,3% w 2008 r.18 Pogorszenie skuteczności egzekucji w PIT oznacza, że nie 

została osiągnięta poprawa założona w corocznych „Zadaniach dla izb i urzędów 

                                                 
15  W wydanej w dniu 5 listopada 2009 r. interpretacji przepisu art. 70 § 4 O.p. Minister Finansów 

stwierdził m.in., że utraciły swoją aktualność wyjaśnienia zawarte w pkt. II. 2) pisma Ministra 
Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. 

16  W 2007 r. wyegzekwowano 428,9 mln zł, w 2008 r. 388,2 mln zł, w I połowie 2009 r.  
184,9 mln zł. 

17  Mierzona relacją kwot zaległości wyegzekwowanych do kwot objętych tytułami egzekucyjnymi.  
18  W I półroczu 2009 r. skuteczność egzekucji wyniosła 9,3%. Wskaźniki za okresy półroczne nie są 

porównywalne z danymi za okres całego roku, gdyż obejmują zaległości z bieżących tytułów 
wykonawczych oraz zaległości z tytułów wykonawczych niezałatwionych w poprzednim okresie. 
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skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa”, ustalanych przez 

Ministra Finansów19. 

System informatyczny nie umożliwiał sprawnej egzekucji zeznań od osób, które 

mimo osiągnięcia przychodów nie złożyły zeznań PIT. Najważniejszymi czynnikami 

utrudniającymi monitorowanie składania zeznań był brak standardowych narzędzi 

informatycznych, które wskazywałyby osoby, które nie złożyły zeznań, chociaż miały 

taki obowiązek. Spiętrzenie pracy w okresach składania zeznań rocznych wymuszało 

rozliczanie w pierwszej kolejności złożonych zeznań podatkowych. Weryfikacja 

podatników, którzy nie złożyli zeznań odkładana była na okres późniejszy.  

Wzrost wskaźnika wykrywania nieprawidłowości w kontrolach podatkowych 

właściwych20 świadczy o prawidłowo realizowanej Strategii Zarządzania Ryzykiem 

Zewnętrznym. W 2007 i 2008 r. wszystkie urzędy skarbowe przeprowadziły 98.28121 

kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W ich wyniku 

wydano 39.139 decyzji na kwotę 768,1 mln zł. Średni wskaźnik efektywności 

kontroli podatkowych22 we wszystkich obszarach ryzyka wzrósł w badanym okresie  

z 49,2% do 52,3%23.  

Liczba kontroli zaliczek przeprowadzonych u podatników prowadzących działalność 

gospodarczą zmniejszyła się z 2.331 w 2007 r. do 2.179 w 2008 r.24, mimo że w 2008 r. 

obszary ryzyka kontroli rozszerzono o podatników podatków dochodowych 

niedokonujących wpłat podatku bądź należnych zaliczek (na wniosek NIK z 2003 r.). 

Kontrole wykazały, że ponad ¾ podatników nierzetelnie obliczało zaliczki  

lub nieterminowo dokonywało wpłat. Po zniesieniu obowiązku składania deklaracji 

miesięcznych urzędy skarbowe nie mają podstaw do egzekwowania należnych kwot 

w trakcie roku, chyba że zostanie udowodniona wpłata w niewłaściwej kwocie. 

                                                 
19  Od 2007 r. w ocenie odstąpiono od wyznaczania planowanych mierników podstawowych 

do osiągnięcia w roku sprawozdawczym, na rzecz porównywania poziomu osiągniętych 
mierników z analogicznym okresem roku poprzedniego.  

20  Obejmują pełny okres rozliczeniowy (najczęściej rok). 
21  Według sprawozdania MF-9Ps: w 2007 r. zakończono 53.429 kontroli, w ich efekcie wydano 

20.356 decyzji na kwotę 374,5 mln zł, w 2008 r. zakończono 44.852 kontrole, a kwoty ustalone  
w 18.783 decyzjach wyniosły 393,6 mln zł.  

22  Mierzony relacją kontroli w których ujawniono nieprawidłowości do liczby kontroli ogółem 
23  Dane według sprawozdania MF-ZRZ o działaniach przeprowadzonych przez urzędy skarbowe  

w zakresie realizacji strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym. 
24  Dane według sprawozdania MF-9Ps – kontrole doraźne obejmują niepełny okres rozliczeniowy  

i dotyczą prawidłowości obliczania i wpłat zaliczek miesięcznych, korzystania z ulg, sporządzania 
inwentaryzacji. 
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h ocen.  

                                                

Ustalenie stanu faktycznego jest możliwe jedynie w toku kontroli ksiąg podatkowych 

u podatnika. 

Główne cele wyznaczano w corocznym dokumencie „Zadania dla dyrektorów izb 

skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki 

finansowej państwa”. Doprecyzowano mierniki oceny osiąganych wyników, 

pozwalające na bieżące monitorowanie wydajności pracy i skuteczności w poborze 

PIT (wniosek NIK z 2008 r.)25, prawidłowo wskazywano obszary wymagające 

kontroli, co kwartał przeprowadzano analizy wyników i dokonywano ic

Od 2004 r. ujednolicona została stawka opodatkowania działalności gospodarczej 

(wprowadzono tzw. podatek liniowy według stawki 19%), co było zgodne  

z wnioskiem NIK z 2003 r.26  

Zrealizowano wniosek NIK obejmowania kontrolą podatników rozliczających straty  

z lat ubiegłych27. Poprawie uległa terminowość zwrotu nadpłat w podatku 

dochodowym od osób fizycznych28.  

3.2.2. Wyniki kontroli w urzędach skarbowych 

3.2.2.1. Monitorowanie składania zeznań podatkowych   

Rzetelnie monitorowano wywiązywanie się z obowiązku składania zeznań przez 

podatników w 12 urzędach, zwłaszcza wobec osób prowadzących działalność 

gospodarczą29. W tych urzędach ustalano podatników niewywiązujących się  

z obowiązku składania zeznań na podstawie skryptów i programów opracowanych 

przez informatyków Urzędu, a w mniejszych urzędach także w oparciu o przegląd akt 

 
25  Po kontroli egzekwowania przez urzędy skarbowe zaległości podatkowych i niepodatkowych, 

przeprowadzonej w 2008 r. 
26  Po kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK we Wrocławiu w 2002 r. w zakresie poboru 

podatku dochodowego od osób prawnych. 
27  Po kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK we Wrocławiu na przełomie 2003 i 2004 r. 

w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczanie podatników 
wykazujących straty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub dokonujących odliczeń  
z tytułu strat z lat poprzednich należy do priorytetowych obszarów kontroli, opisanych  
w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. KPDP stanowi załącznik do wydawanych corocznie 
wytycznych dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie 
realizacji polityki finansowej państwa oraz wytycznych do ich realizacji. 

28  Po kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK we Wrocławiu na przełomie 2003 i 2004 r.  
w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, NIK wnioskowała do Ministra 
Finansów o sporządzenie analizy przyczyn wzrostu wypłaconych przez urzędy skarbowe 
podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek za nieterminowe rozliczenia  
z tytułu kontrolowanego podatku. 

29  Zakładano, że w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej brak zeznania  
nie oznacza nieuiszczenia podatku należnego (podatek odprowadzają płatnicy), dlatego zeznania 
od tych osób egzekwowano w drugiej kolejności. 
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podatkowych i ustalenie, w których aktach brak jest zeznania podatkowego.  

Na przykład, w US w Augustowie, na podstawie skryptów (sporządzonych przez 

informatyków Urzędu), sporządzano i analizowano wykazy podatników, którzy: nie 

złożyli zeznań rocznych PIT-28 za 2007 i 2008 r. chociaż posiadali tzw. „otwarty 

obowiązek podatkowy” w zryczałtowanym podatku dochodowym, nie złożyli zeznań 

PIT-36 i PIT-36L, a posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie złożyli 

zeznania PIT-37 i PIT-38 chociaż do urzędu wpłynęły informacje o uzyskanych 

przychodach i dochodach, np. PIT-11, PIT-8C.  

W siedmiu spośród 19 skontrolowanych urzędów skarbowych stwierdzono 

nierzetelne monitorowanie i egzekwowanie od podatników obowiązku złożenia 

zeznań rocznych30. Z dużym opóźnieniem ustalano podatników, którzy nie złożyli 

rocznych zeznań podatkowych. Na przykład, w 2009 r. w Trzecim US Warszawa-

Śródmieście weryfikowane były wykazy podatników, którzy nie złożyli zeznań  

za 2006 r., w US w Nakle nie wezwano żadnego z 2.088 podatników, którzy  

nie złożyli zeznań za 2007 i 2008 r., w US w Piasecznie i w US Warszawa-Ursynów 

do czasu zakończenia kontroli nie przeprowadzono pełnej weryfikacji rozbieżności 

między liczbą podatników zobowiązanych do złożenia zeznania, a liczbą złożonych 

zeznań za 2007 r. i 2008 r. Liczba takich podatników sięga od kilku do kilkunastu 

tysięcy rocznie. 

Ustalanie podatników, którzy nie złożyli rocznych zeznań podatkowych chociaż mieli 

taki obowiązek utrudniał brak odpowiednich aplikacji informatycznych. Dostępny  

w systemie Poltax „Raport o osobach fizycznych, które nie złożyły zeznania 

podatkowego” zawierał zarówno podatników uzyskujących dochody jak i nie 

uzyskujących dochodów w danym roku31. Jego analiza była bardzo pracochłonna,  

a efekty niewspółmierne do nakładu pracy.  

Kierując się możliwościami kadrowymi oraz zaleceniami Ministra Finansów  

w sprawie terminowego zwrotu nadpłaconego podatku oraz przekazywania 1% 

                                                 
30  W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US Warszawa-Ursynów, w US w Piasecznie, w US  

we Włocławku, w US w Nakle, w Drugim US w Opolu i  w US w Gorzowie Wielkopolskim. 
31  Raport wskazuje wszystkie osoby, które kiedykolwiek miały obowiązek złożenia zeznania  

w danym urzędzie (podatników z tzw. „otwartym obowiązkiem podatkowym”), bez zawężenia 
danych do niezłożonych zeznań za dany rok podatkowy oraz osoby, które nie złożyły zeznania 
rocznego ale osiągnęły dochód w wysokości niepowodującej powstania zobowiązania 
podatkowego.  
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podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), urzędy dokonywały  

w pierwszej kolejności rozliczeń złożonych zeznań podatkowych. 

Przesunięcie w czasie rozliczania podatników niewywiązujących się z obowiązku 

złożenia zeznań rocznych za 2006 r. i 2007 r. spowodowało utratę możliwości 

stosowania sankcji wynikających z kodeksu karnego skarbowego32. Postępowania 

karne skarbowe wszczynano głównie wobec osób, które nieterminowo złożyły 

zeznanie w siedzibie urzędu skarbowego33. Brak reakcji w odpowiednim czasie 

wobec podatników niewywiązujących się z obowiązku złożenia zeznania 

podatkowego stanowi naruszenie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.  

o urzędach i izbach skarbowych34. 

Wstępna faza weryfikacji wyegzekwowanych zeznań w Urzędzie Skarbowym 

Warszawa-Ursynów przyniosła efekt finansowy w kwocie 594,8 tys. zł.  

3.2.2.2.  Wprowadzanie danych z zeznań rocznych do systemu finansowo-
księgowego Poltax oraz monitorowanie terminowości wpłat należnego 
podatku35  

W 15 urzędach (spośród 19 kontrolowanych) rzetelnie i terminowo, z nieznacznymi 

uchybieniami, wprowadzano dane z zeznań podatkowych do systemu Poltax36. 

Zgodnie z ustalonymi zasadami, do systemu Poltax wprowadzano w kolejności: 

zeznania z odpisem, zeznania z przypisem, zeznania zerowe37. W poddanej badaniu, 

w każdym kontrolowanym urzędzie, próbie 120 zeznań38 opóźnienia zdarzały się  

 

 
32  Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, karalność 

wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 111, poz. 765 ze zm.). 

33  Podatnicy ci z sali obsługi byli kierowani bezpośrednio do komórki ds. karnych skarbowych. 
34  Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm. (Do zadań naczelników urzędów skarbowych należy 

m.in. ustalanie lub określanie i pobór podatków …). 
35  Terminowość wprowadzania danych do systemu Poltax (podsystemu Wymiar) i księgowanie 

należności i wpłat na kartach kontowych podatników w podsystemie Poltax 2B ma bezpośredni 
wpływ na rozpoczęcie monitoringu wpłat i analizowanie zaległości podatników, a także na 
bezzwłoczne podejmowanie czynności windykacyjnych w przypadku braku wpłat.  

36 Nieprawidłowości stwierdzono w Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US w Piasecznie,  
w Drugim US w Kielcach i w US w Nakle  

37  Zeznania z wykazaną nadpłatą do zwrotu, zeznania z kwotą do wpłaty, zeznania z których nie 
wynika kwota do wpłaty lub do zwrotu 

38  Badaniem w każdym urzędzie objęto po 60 zeznań PIT za 2007 i za 2008 r. (tj. po 20 zeznań  
PIT-36, PIT-36-L i po 10 zeznań PIT-28 z kwotą do zapłaty oraz po 10 zeznań PIT-36 i 10 zeznań 
PIT-37 z kwotą nadpłaty do zwrotu). Wylosowano zeznania złożone w różnym czasie – na 
początku roku, tuż przed upływem terminu, a także zeznania złożone po obowiązującym terminie.  
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głównie w okresie spiętrzenia pracy w okresie rozliczeń rocznych39. Zeznania 

składane w okresie styczeń – marzec, nie zawierające błędów, były wprowadzane  

do systemu Poltax bezzwłocznie, często tego samego dnia. Na przykład,  

w US w Ostrowcu Świętokrzyskim, analiza 120 zeznań wykazała, że 89 zeznań 

(74,2%) wprowadzono do systemu w dniu ich złożenia, do 30 dni wprowadzano  

25 zeznań (20,8%), a pozostałe sześć zeznań, wymagających usunięcia przez 

podatników błędów rachunkowych, wprowadzono do 135 dni od ich złożenia. 

Na opóźnienia miała wpływ znaczna liczba błędnych zeznań i korekt zeznań, które 

trzeba poddać czynnościom sprawdzającym i ponownie wprowadzić do systemu. 

Występowanie błędów było konsekwencją częstych zmian przepisów ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych i aktualizacją formularzy zeznań. Błędy 

dotyczyły m.in. nieprawidłowo wykazanych należnych zaliczek na podatek,  

w związku ze zniesieniem od 2007 r. obowiązku składania miesięcznych deklaracji. 

Inne błędy to nieprawidłowy numer identyfikacji podatkowej NIP, pomyłki 

rachunkowe, złożenie zeznania na nieaktualnym formularzu, niepodpisanie zeznania. 

Nie stwierdzono negatywnych skutków dla budżetu z tytułu opóźnień  

we wprowadzaniu danych z zeznań do systemu Poltax. 

W 10 urzędach40 stwierdzono przypadki opóźnień (w stosunku do terminów 

wynikających z wewnętrznych instrukcji) w księgowaniu w podsystemie Poltax2B 

należności z zeznań podatkowych na kartach kontowych podatników oraz 

dokonanych wpłat. Zwłoka w księgowaniu należności była spowodowana dużym 

obciążeniem pracą komórek rachunkowości, priorytetową obsługą zeznań z wykazaną 

nadpłatą oraz koniecznością wzywania podatników w celu usunięcia błędów. 

Na podstawie badania 100 zeznań z deklarowaną wpłatą podatku w każdym 

kontrolowanym urzędzie oraz ich ewidencji w systemie Poltax-2B ustalono,  

że w 13 urzędach rzetelnie kontrolowano terminowość dokonywania wpłat przez 

                                                 
39  Wprowadzając dane do systemu Poltax kierowano się instrukcją Departamentu Podatków 

Dochodowych w Ministerstwie Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w zakresie rozliczeń za 2007 r. 
i z 31 grudnia  2008 r. w zakresie rozliczeń za 2008 r., zgodnie z którymi dane z zeznań PIT 28 
powinny być wprowadzone do systemu Poltax najpóźniej do 31 marca, dane z zeznań PIT-36  
i PIT 37 powinny być wprowadzone do systemu do 11 czerwca, a dane z PIT-36L  i PIT-38  
do 23 czerwca. Terminy te są związane ze sporządzaniem sprawozdań. 

40 W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US Warszawa-Ursynów, w US w Piasecznie,  
we Włocławku, Nakle, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielcu, Gorzowie Wielkopolskim, w  Drugim 
US w Kielcach i w Drugim US w Rzeszowie. 
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podatników41. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 

2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji42, w przypadku braku wpłaty kierowano  

do zobowiązanych upomnienia, a po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

w upomnieniu – tytuły wykonawcze. Uchybienia i nieprawidłowości, nie mające 

jednak zasadniczego wpływu na pobór podatku PIT wystąpiły w sześciu urzędach43, 

np.: 

 w US w Kędzierzynie Koźlu, pomimo braku wpłaty osiem upomnień wystawiono  

po upływie od 28 do 94 dni od daty zaksięgowania zeznania, a tytuły 

wykonawcze na te zaległości po upływie 9–40 dni od daty informacji  

o doręczeniu upomnienia, 

 w US w Piasecznie, w jednym przypadku upomnienia nie wystawiono, dwa 

upomnienia wystawiono z opóźnieniem 64 i 91 dni, w dwóch przypadkach nie 

wystawiono ani upomnienia, ani tytułu wykonawczego, a w jednym przypadku 

tytułu wykonawczego. 

Wysoka była skuteczność środka dyscyplinującego podatników, jakim jest upomnienie. 

Kwoty wpłacone w wyniku upomnień kilkakrotnie przewyższały kwotę ściągniętą  

w wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych. W Trzecim US Warszawa-Śródmieście,  

w badanym okresie wystawiono ogółem 10.817 upomnień dotyczących kwoty  

59.890,7 tys. zł. W ich wyniku podatnicy dokonali wpłat w wysokości 56.569,0 tys. zł,  

tj. 94,5% zaległości ogółem objętych upomnieniami.  

3.2.2.3. Czynności sprawdzające 

W kontrolowanych urzędach czynności sprawdzające, prowadzone na podstawie  

art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa44, były wykonywane zgodnie  

 
41  Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 134 ze zm.), kontrola terminowości wpłat należności przez 
podatników oraz bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych, takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze jest zadaniem komórki 
rachunkowości. 

42  Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm. 
43  W US w Piasecznie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostródzie, Kędzierzynie Koźlu, w Drugim US  

w Kielcach i w Drugim US w Lublinie. 
44  Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji dokonują 

czynności sprawdzających mających na celu: 1) sprawdzenie terminowości składania deklaracji, 
wpłacania zadeklarowanych podatków; 2) stwierdzenia formalnej poprawności dokumentów 
wymienionych w pkt 1; 3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia 
zgodności z przedstawionymi dokumentami. 
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z obowiązującymi zasadami i rzetelnie. Badanie 120 dokumentów (zeznań rocznych 

PIT) w każdym urzędzie wykazało, że kontroli poddawano formalną i rachunkową 

poprawność złożonych dokumentów, weryfikowano poprawność i zasadność 

wykazanych odliczeń (od dochodu i od podatku) oraz wykazanych nadpłat, zasadność 

korzystania ze zryczałtowanych form podatku i składania wspólnych zeznań, 

porównywano także należne zaliczki z wpłatami dokonywanymi w trakcie roku. 

Kryteria objęcia czynnościami sprawdzającymi były zgodne z wytycznymi Ministra 

Finansów. 

Wnikliwie analizowano dane, konfrontowano je z dokumentami źródłowymi 

przedkładanymi przez podatnika na wezwanie urzędu, z informacjami zawartymi  

w dostępnych bazach danych oraz uzyskiwanymi z innych urzędów skarbowych.  

W razie stwierdzonych błędów wzywano podatników do złożenia dodatkowych 

dokumentów i wyjaśnień. 

W okresie objętym kontrolą w 19 badanych urzędach przeprowadzono ogółem 

178.675 czynności sprawdzających z udziałem podatnika45, w tym 83.560 czynności 

udokumentowanych protokołem z czynności sprawdzających46. Ich efektem było 

skorygowanie zeznań złożonych przez podatników i zwiększenie zadeklarowanego 

podatku (per saldo) o 18.677,4 tys. zł47, np.: w Drugim US w Kielcach w wyniku 

czynności sprawdzających dokonano przypisu należności w PIT za 2007 i 2008 r.  

na kwotę 5.065 tys. zł, w Trzecim US Warszawa-Śródmieście podatek zadeklarowany 

zwiększył się o 3.145,7 tys. zł, w Drugim US w Lublinie podatek zwiększył się  

o 1.958,8 tys. zł, w US w Kętrzynie zwiększył się o kwotę 1.782 tys. zł. 

W 11 kontrolowanych urzędach zwiększono wykonywanie czynności 

sprawdzających, np. w US Warszawa-Ursynów (z 2.904 w 2007 r. do 7.244  

w 2008 r.), w US w Białej Podlaskiej (z 2.429 w 2007 r. do 4.666 w 2008 r.),  

w US w Ostródzie (z 3.402 w 2007 r. do 5.455 w 2008 r.). Były to działania celowe  

                                                 
45  Ujętych w ewidencjach, potwierdzonych adnotacją, protokołem lub w inny sposób.  

Najwięcej czynności sprawdzających z udziałem podatnika przeprowadzono Drugim US  
w Kielcach (29.052), w US w Kętrzynie (15.630), w Drugim US w Rzeszowie (11.711),  
w US w Białej Podlaskiej (9.392), w Drugim US w Lublinie (8.062) i gdzie czynnościom 
sprawdzającym z udziałem podatnika poddano średnio ok. 5–11% zeznań rocznie. Najmniej 
czynności sprawdzających z udziałem podatnika w stosunku do liczby złożonych zeznań  
(tj. poniżej jednego procenta zeznań rocznie) przeprowadzono w US w Bielsku Podlaskim  
(787) i w US w Mielcu (923).   

46  Ministerstwo Finansów gromadzi tylko informacje o czynnościach sprawdzających 
potwierdzonych protokołem z czynności sprawdzających  (sprawozdanie MF9-Ps). 

47  Zwiększenie o 19.268,6 tys. zł i zmniejszenie o 591,2 tys. zł. 
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i rzetelne. Przy ograniczonych możliwościach kontroli podatkowej, czynności 

sprawdzające umożliwiają skorygowanie części nieprawidłowości.  

Fakt dokonania czynności sprawdzających potwierdzano odpowiednimi adnotacjami 

na weryfikowanych dokumentach. Uchybienia w tym zakresie stwierdzono  

w czterech urzędach48. Dotyczyły one głównie braku adnotacji potwierdzających 

dokonanie czynności sprawdzających oraz niezamieszczenia na zeznaniach daty 

przeprowadzenia czynności (np. w Trzecim US Warszawa-Śródmieście). Uchybienia 

nie dotyczyły zeznań, z których wynikała nadpłata do zwrotu. 

Nieprawidłowości stwierdzono w US w Białej Podlaskiej. W trakcie roku 

podatkowego (2007 i 2008) 16 podatnikom przypisano należne, a nie wpłacone kwoty 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oparciu o protokoły czynności 

sprawdzających, bez wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wymaganej przez art. 21 § 4 O.p. 

Łączna kwota przypisów wyniosła 104,3 tys. zł, a wobec 13 podatników podjęto 

czynności zmierzające do wyegzekwowania tych należności, tj. wysłano upomnienia,  

a w pięciu przypadkach również tytuły wykonawcze, co było działaniem nielegalnym. 

Na podstawie 50 wybranych spraw w każdym z kontrolowanych urzędów ustalono, 

że czynności sprawdzające wykonywano w miarę możliwości na bieżąco, nie później 

jednak niż dwa lata od złożenia zeznania. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 7a Ordynacji 

podatkowej umożliwiało to naliczenie odsetek w przypadku stwierdzenia popełnienia 

przez podatnika błędu rachunkowego w zeznaniu lub innej oczywistej pomyłki. 

W  sześciu urzędach49, w 35 spośród 950 spraw zbadanych według tego kryterium 

(3,7%), czynności sprawdzające wykonane zostały po upływie dwóch lat, co jednak 

nie spowodowało uszczuplenia należności z tytułu odsetek.  

Terminowość zwrotów nadpłaconego podatku 

Kontrolowane urzędy skarbowe rzetelnie wywiązywały się z obowiązku zwrotu 

nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.   

W 19 kontrolowanych urzędach w badanym okresie wystąpiło 98 przypadków 

dokonania zwrotu po terminie określonym w art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, 

 
48  W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US w Bielsku Podlaskim, Ostródzie i Gorzowie 

Wielkopolskim. 
49  W US Warszawa-Ursynów (8 spraw), w US w Białej Podlaskiej (3), Kętrzynie (9), Kędzierzynie 

Koźlu (9), Mielcu (5) i w US w Gorzowie Wielkopolskim (1). 
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a kwota wypłaconych odsetek wyniosła 5,6 tys. zł. Stanowiło to znikomy procent 

liczby i kwoty zwrotów (w 2007 i 2008 r. w 19 kontrolowanych urzędach dokonano 

1.284,1 tys. zwrotów na kwotę ogółem 1.239,6 mln zł). Przypadki dokonywania 

zwrotów po terminie były wyjaśniane, a wobec osób odpowiedzialnych wyciągano 

konsekwencje. Przyczynami dokonywania zwrotów po terminie w kontrolowanych 

urzędach były najczęściej pomyłki przy wprowadzaniu danych do systemu Poltax 

(dotyczące m.in. daty złożenia zeznania, adresu, nazwiska lub rachunku bankowego 

podatnika, „podpięcie” zeznania pod inne dokumenty), wynikające z pośpiechu 

związanego z weryfikacją dużej liczby dokumentów. 

Kierując się wytycznymi Ministra Finansów w zakresie obsługi zeznań rocznych,  

w celu uniknięcia wypłaty odsetek za nieterminowy zwrot nadpłaty, zeznania  

z wykazaną nadpłatą zobowiązań podatkowych w podatku PIT za lata 2007–2008 

wprowadzane były do ewidencji w pierwszej kolejności, a także w miarę możliwości 

na bieżąco poddawane czynnościom sprawdzającym w zakresie uprawnień  

do odliczeń. Zeznania podatników wykazujących znaczne kwoty do zwrotu, były 

przed dokonaniem zwrotu poddawane czynnościom sprawdzającym z udziałem 

podatnika, a zwroty były akceptowane przez osoby upoważnione.  

W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, według stanu na dzień 6 sierpnia 2009 r., 

zweryfikowano 79.700 zeznań za lata 2007-2008 z deklarowaną nadpłatą  

do zwrotu na łączną kwotę odpisu 90.440,7 tys. zł, z tego zakwestionowano  

1.529 nadpłat za rok 2007 na łączną kwotę 4.523,9 tys. zł oraz 1.602 nadpłaty  

za rok 2008 na łączną kwotę 3.965,7 tys. zł50.  

W US w Piasecznie, w 2007 r. skierowano 176 wniosków do Działu Kontroli  

o przeprowadzenie kontroli, w 2008 r. 123 wnioski, a w 2009 r. 79 wniosków. 

Ponadto przekazano 70 spraw do komórki orzecznictwa w celu wszczęcia 

postępowania podatkowego i określenia prawidłowej wysokości zobowiązania.  

W zbadanej próbie zeznań (po 20 w każdym urzędzie) sprawdzano, przed 

dokonaniem zwrotu, czy podatnicy posiadają zaległości, także w innych podatkach. 

Kwoty nadpłaconego podatku, wynikające z badanych zeznań były albo zwracane  

                                                 
50  Uszczuplenia dodatnie za 2007 r. wyniosły 729,6 tys. zł (dot. 457 zeznań), uszczuplenia ujemne 

225,9 tys. zł (241 zeznań); per saldo 503,7 tys. zł. Za 2008 r. uszczuplenia dodatnie stanowiły kwotę 
1.175,5 tys. zł i obejmowały 464 nadpłat podatników, a uszczuplenia ujemne 346,6 tys. zł i dotyczyły 
339 zeznań – per saldo 828,9 tys. zł. 
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w okresie 3 miesięcy od złożenia zeznania lub korekty zeznania albo zaliczane na 

poczet zaległości podatkowych, stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej.  

3.2.2.4.  Sprawność i skuteczność egzekwowania zaległości w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 

W oparciu o wyniki badania w każdym urzędzie 20 zaległości powstałych w okresie 

objętym kontrolą51, w trzech urzędach stwierdzono przypadki opóźnień w przypisaniu 

lub odpisaniu należności przez komórkę zajmującą się wymiarem podatku52, a także 

opóźnienia w księgowaniu przez komórkę rachunkowości należności na karcie 

kontowej podatnika.  

W Trzecim UW Warszawa-Śródmieście, wystąpiło 5 przypadków opóźnień –  

od 5 do 12 miesięcy, w przypisaniu i zatwierdzeniu przez komórkę wymiaru  

w rejestrze przypisów/odpisów należności powstałych w okresie objętym kontrolą na 

kwotę ogółem 490,3 tys. zł, a jedna z badanych zaległości (na kwotę 45,0 tys. zł) 

została zaksięgowana na karcie kontowej podatnika po dwóch miesiącach  

od przypisania zaległości, co skutkowało opóźnieniem wszczęcia czynności 

egzekucyjnych. Ponadto w sześciu sprawach nie zweryfikowano stanu zobowiązań 

m.in. o dokonane przez podatników wpłaty i korekty deklaracji. W trakcie kontroli 

NIK, w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających zweryfikowano  

i w rezultacie odpisano te zaległości na łączną kwotę 928,7 tys. zł.  

W Drugim US w Kielcach, osiem zaległości figurowało w ewidencji w wyniku tzw. 

„niepowiązania” wpłat z zeznaniami lub korektami zeznań.  

Bez aktualnych danych o należnościach nie była możliwa rzetelna analiza  

i monitorowanie zaległości (poprzez porównywanie kwot należnych z dokonanymi 

wpłatami), a następnie windykacja zaległości. 

Prawidłowo i rzetelnie monitorowano zaległości w podatku PIT, a także 

podejmowano wymagane czynności windykacyjne w 9 urzędach (47,4%).  

 
51  Ustalonych na podstawie raportów o zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego,  

tj. na 30 czerwca 2008 r. i na 30 czerwca 2009 r., bez względu na sposób ich powstania (zeznanie, 
decyzja), z tego 10 największych i 10 wybranych losowo. 

52  Na podstawie złożonych zeznań/korekt zeznań, poprzez przekazanie zatwierdzonego rejestru 
przypisów/odpisów.  
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W 10 urzędach53 stwierdzono opóźnienia w wysyłaniu upomnień i tytułów 

wykonawczych54, np.:  

 w Drugim US w Kielcach, upomnienia dotyczące 12 zaległości zostały 

wystawione po upływie 26 do 163 dni od daty zaksięgowania należności na karcie 

kontowej, w US w Ostrowcu Świętokrzyskim, 4 upomnienia zostały wystawione  

po upływie 19–54 dni od zaksięgowania należności, 

 w US Warszawa-Ursynów, pięć upomnień wystawiono po upływie od 1  

do 2,5 miesiąca od daty zaksięgowania należności, a trzy upomnienia po  

5,5–6 miesiącach, sześć tytułów wykonawczych wystawiono po upływie od 1  

do 2,5 miesiąca od dnia otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru 

upomnienia, a trzy po upływie od 5,5–6 miesięcy; opóźnienia dotyczyły kwoty 

ogółem 778,8 tys. zł. 

Opóźnienia tłumaczono wysokim obciążeniem pracą pionu rachunkowości 

podatkowej oraz realizacją zadań o charakterze priorytetowym (terminowe zwroty 

nadpłat i przekazywanie odpisów 1% podatku na rzecz OPP). 

Prawidłowo prowadzono egzekucję w ośmiu kontrolowanych urzędach. W badanych 

sprawach niezwłocznie podejmowano czynności egzekucyjne, nie stwierdzono 

nadmiernych przerw między poszczególnymi czynnościami, choć nie wszystkie 

działania były skuteczne z przyczyn niezależnych od urzędów (brak majątku 

podatników oraz środków pieniężnych podlegających egzekucji, brak kontaktu  

z podatnikiem).  

Z naruszeniem przepisów prawa oraz nierzetelnie prowadzono egzekucję  

w 11 urzędach55 (w tym w sześciu w pojedynczych sprawach).  

Czynności egzekucyjne podejmowano ze znaczną zwłoką lub postępowania 

prowadzono w przewlekły sposób, np.: w US w Bielsku Podlaskim, w pięciu 

sprawach na łącznie 52,1 tys. zł, pierwsze czynności egzekucyjne podjęto  

                                                 
53  W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US Warszawa-Ursynów, w US w Piasecznie, Bielsku 

Podlaskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, Białej Podlaskiej, Kędzierzynie Koźlu, Gorzowie 
Wielkopolskim, w Drugim US w Lublinie i w Drugim US w Kielcach. 

54  Co stanowiło naruszenie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.  
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.). 

55  W US w Białej Podlaskiej, w Bielsku Podlaskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kędzierzynie Koźlu, 
Mielcu, a ponadto w pojedynczych sprawach w US w Gorzowie Wielkopolskim,  
w US w Kętrzynie, w US Warszawa-Ursynów, w Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w Drugim 
US w Kielcach i w Drugim US w Lublinie. 
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po upływie od 2 do 9,5 miesiąca od skierowania tytułów do egzekucji;  

w US Kędzierzyn-Koźle, przerwy pomiędzy kolejnymi czynnościami wynosiły  

do 380 dni (w przypadku trzech tytułów dotyczących jednego podatnika) i 330 dni 

(inny podatnik), a kolejny środek egzekucyjny zastosowano po upływie 343 dni. 

Ponadto nie doprowadzono do sprzedaży ruchomości należących do dwóch 

podatników, zajętych na poczet zaległości. Praktyka wykazuje, że wydłużenie 

postępowania zmniejsza szanse odzyskania zaległości.  

Mało aktywnie poszukiwano majątku, a także nie korzystano z posiadanych 

informacji, np.: w US w Bielsku Podlaskim, w egzekucji zaległości za lata  

2002–2003 i 2007–2008 na kwotę 17,0 tys. zł, zajęcia samochodu osobowego 

dokonano dopiero w listopadzie 2009 r. (w trakcie kontroli NIK), mimo posiadania  

od 16 miesięcy informacji na temat tego pojazdu, w US w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

w jednym przypadku nie zajęto rachunku bankowego, którego numer był  

w posiadaniu Urzędu, ponadto nie wykorzystywano w toku prowadzonych 

postępowań egzekucyjnych posiadanych przez Urząd informacji na temat majątku 

zobowiązanych znajdujących się w bazie danych o czynnościach majątkowych 

(CZM). 

W prowadzonych postępowaniach wystąpiły różnego rodzaju błędy, np.: wystawiono 

tytuł wykonawczy mimo nie doręczenia upomnienia (w US w Bielsku Podlaskim  

i w Drugim US w Kielcach, na kwotę 6,5 tys. zł i 0,7 tys. zł), wystawiono upomnienia 

na adresy podatników, zamiast na adres pełnomocników ustanowionych do doręczeń, 

co skutkowało opóźnieniami w wystawianiu tytułów wykonawczych (w dwóch 

przypadkach w Trzecim US Warszawa-Śródmieście). 

W US w Białej Podlaskiej nie zabezpieczono zobowiązania w kwocie 101,8 tys. zł 

wpisem hipoteki przymusowej na znanych Urzędowi nieruchomościach płatnika 

podatku PIT, w stosunku do którego sąd orzekł upadłość likwidacyjną.  

Nie wykorzystano uprawnień organu egzekucyjnego wynikających z art. 36 § 1 

u.p.e.a., celem ustalenia wierzytelności zobowiązanej na kwotę 69,8 tys. zł, która 

prowadziła działalność gospodarczą, a także zaniechano zajęcia jej wynagrodzenia  

ze stosunku pracy, pomimo posiadania przez Urząd informacji w tym zakresie.  

W postępowaniu egzekucyjnym o zaległości w kwocie 15,0 tys. zł nie wykorzystano 

informacji uzyskanej w kwietniu 2009 r. z Centralnej Ewidencji Pojazdów  

i Kierowców (CEPiK) o pojazdach należących do zobowiązanego, w innej sprawie 
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(tytuł wykonawczy na kwotę 46 tys. zł) nie wykorzystano informacji o nieruchomości 

podatnika. 

Nieprawidłowości tłumaczono dużym obciążeniem pracą i problemami kadrowymi. 

Wskaźniki skuteczności egzekucji w kontrolowanych urzędach były bardzo 

zróżnicowane (od 5,3% za 2008 r. w US w Białej Podlaskiej do 54,2% za 2008 r.  

w US w Mielcu). Na zróżnicowanie skuteczności egzekucji wpływały zarówno 

czynniki leżące po stronie urzędów (rzetelne wykonywanie czynności 

egzekucyjnych), jak i niezależne od organów egzekucyjnych, w tym brak  

u egzekwowanych składników majątkowych podlegających egzekucji, coraz częstsze 

prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu majątku dzierżawionego, 

kredytowanego lub przyjętego w leasing. Istotne znaczenie miało również uchylanie 

się dłużników od potwierdzenia odbioru tytułów wykonawczych oraz zastosowania 

środków egzekucyjnych poprzez częste zmiany miejsc zamieszkania lub pobytu bez 

dokonywania aktualizacji danych rejestracyjnych (dane adresowe)56. W urzędach  

o niewielkich rozmiarach zaległości istotny wpływ wywierały decyzje wymiarowe 

urzędów kontroli skarbowych. Kilkumilionowe kwoty z tych decyzji, w zależności  

od możliwości ich ściągnięcia, rzutowały w poszczególnych okresach na znaczny 

wzrost lub spadek wskaźnika skuteczności egzekucji. 

Barierą w uzyskiwaniu większej skuteczności egzekucji był brak dostępu  

do informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekazywanych Ministrowi Finansów 

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

Ordynacji podatkowej (aplikacja CERBER57 nie została uruchomiona) oraz 

długotrwałość pozyskiwania danych o majątku podatników od wielu organów  

i instytucji. Zajęcia kont następowały w większości przypadków na podstawie 

własnych informacji (np. konta do zwrotu VAT, ujawnione w trakcie kontroli 

transakcje z innymi podmiotami, itp.) lub też na zasadzie próby zajmowania 

rachunków w oddziałach najpopularniejszych banków działających w miejscowości 

będącej siedzibą dłużnika. Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

                                                 
56  Obowiązek aktualizacji danych wynika z ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.). 
57  Rejestr rachunków bankowych CERBER, ma funkcjonować w Systemie Rejestracji Centralnej 

(SeRCe). 
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CEPIK oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, a także różnego rodzaju 

instytucji58 wiązał się z dosyć długim (co najmniej miesięcznym) oczekiwaniem  

na odpowiedź59. 

Wobec wzrostu zadań wykonywanych przez urzędy skarbowe60 przy tym samym 

stanie zatrudnienia, środkiem do poprawienia wyników pracy urzędów jest dalszy 

rozwój systemu elektronicznego wspierającego pracę komórek egzekucyjnych  

(w szczególności w zakresie współpracy EGAPOLTAX z innymi podsystemami 

POLTAX). 

Ministerstwo Finansów ma rozeznanie istniejących barier w dochodzeniu należności 

pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej, których usunięcie wymaga obok 

zmian legislacyjnych, wyposażenia organów podatkowych i egzekucyjnych  

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

W celu zmniejszenia pracochłonności wprowadzono możliwość pozyskiwania przez 

urzędy skarbowe w formie elektronicznej (zautomatyzowanej) tytułów 

wykonawczych od wybranych wierzycieli (urzędy wojewódzkie, ZUS). 

W siedmiu kontrolowanych urzędach nastąpiła poprawa wskaźnika efektywności 

egzekucji zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych61, pomimo 

pogorszenia się tego wskaźnika w skali kraju (z 21,8% w 2008 r. do18,3% w 2009 r.). 

Na przykład, w US Warszawa-Ursynów, wskaźnik efektywności egzekucji wzrósł  

z 21,20% w 2007 r. do 22,65% w 2008 r. Wyższy poziom efektywności egzekucji 

osiągnięto dzięki lepszej organizacji pracy Urzędu.  

3.2.2.5.  Zaległości zagrożone przedawnieniem i przedawnianie się zobowiązań 
podatkowych 

W 2008 r., stan zaległości zagrożonych przedawnieniem, od których upływu 

wymagalności upłynęło więcej niż 5 lat, w całym kraju wynosił 1.167,9 mln zł  

i zwiększył się w porównaniu do 2007 r. o 158,7 mln zł, a na 30 czerwca 2009 r. 

wyniósł 1.427,2 mln zł. Analiza tych spraw wymaga znacznego nakładu pracy, m.in. 

 
58  Urzędów miejskich i gminnych, starostw powiatowych, sądów, zakładów ubezpieczeń 

społecznych. 
59  Obecnie urzędy skarbowe otrzymały dostęp do danych z CEPIK drogą elektroniczną. 
60  Wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. wydawania zaświadczeń o wysokości dochodu  

w celu uzyskania przez podatników zasiłków rodzinnych lub stypendiów, przekazywania 1% 
podatku na rzecz OPP, zwrotu osobom fizycznym podatku VAT naliczonego przy zakupie 
niektórych materiałów budowlanych, abolicji podatkowej.  

61  W US Warszawa-Ursynów, US w Augustowie, US w Kętrzynie, US w Ostródzie,  
US Kędzierzynie-Koźlu, US w Mielcu i US w Nowej Soli. 
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z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące zasad przerywania biegu 

przedawnienia na podstawie zmienianego przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej  

i zmian interpretacji tego przepisu, a także wątpliwości dotyczące stanu faktycznego 

spraw. Narzędzie wspomagające analizę tych spraw (z punktu widzenia ich 

wymagalności), w systemie Poltax – Moduł Rejestracji Przerw w biegu 

przedawnienia – wdrożono w pełnym zakresie dopiero w drugiej połowie 2008 r.62.  

Kontrolowane urzędy skarbowe w latach 2007–2008 i w I półroczu 2009 r. odpisały 

z ewidencji przedawnione zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych 

na kwotę 13.516,7 tys. zł.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności odpisania z ewidencji 

księgowej przedawnionych zaległości podatkowych w PIT w 11 kontrolowanych 

urzędach63. W badanych sprawach postępowanie egzekucyjne nie przyniosło efektów. 

Przedawnianie się zobowiązań podatkowych nastąpiło w wyniku braku możliwości 

zaspokojenia roszczeń z majątku dłużnika.  

Nierzetelnie prowadzono postępowania w celu odzyskania zaległości w ośmiu 

urzędach64, a nieprawidłowości dotyczyły 16 przypadków dopuszczenia  

do przedawnienia kwoty ogółem 2.308,9 tys. zł, głównie w wyniku zaniedbań  

i błędów popełnianych przez pracowników komórek egzekucyjnych. W szczególności 

przyczyny przedawnienia w tych sprawach to: 

 opóźnienia w podejmowaniu pierwszych czynności egzekucyjnych  

(w US w Augustowie) i przewlekłość postępowania egzekucyjnego  

(w US w Gorzowie Wielkopolskim), nieuzasadnione kilkuletnie przerwy między 

kolejnymi czynnościami (w US w Kętrzynie, US w Augustowie),  

 brak aktywnego poszukiwania majątku (w US w Bielsku Podlaskim), 

niewykorzystanie w postępowaniu informacji o posiadanym majątku (w Drugim 

US w Lublinie), 

                                                 
62  Pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. urzędy skarbowe zostały zobowiązane do pełnego wdrożenia 

Modułu Rejestracji Przerw (MRP), który służy do rejestracji przerw w naliczaniu odsetek oraz 
rejestracji przerw w biegu przedawnienia. Uruchomienie tematycznej hurtowni danych WHTAX-
Przedawnienia oraz pełne wdrożenie modułu MRP zwiększy zakres pozyskiwanych informacji 
odnośnie do zaległości przedawnionych, zaległości odpisanych z powodu przedawnienia oraz 
zaległości, które wkrótce się przedawnią, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności. 

63  W każdym urzędzie przeanalizowano przyczyny przedawnienia w trzech sprawach. 
64  W US w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kętrzynie, Mielcu, 

Gorzowie Wielkopolskim, w Drugim US w Kielcach i w Drugim US w Lublinie. 
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 stosowanie tylko najprostszych środków egzekucyjnych (w US w Ostrowcu 

Świętokrzyskim), niewykorzystywanie wszystkich możliwych środków 

egzekucyjnych i uprawnień do zabezpieczania i egzekwowania zaległości od osób 

trzecich, m.in. niedokonanie wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach 

podatnika (w Drugim US w Lublinie),  

 przewlekłe postępowania podatkowe (w US w Gorzowie Wielkopolskim), 

znaczne opóźnienia w skierowaniu wniosku o przeniesienie odpowiedzialności  

na członka zarządu spółki za jej zobowiązania jako płatnika PIT (w US w Bielsku 

Podlaskim), a także opieszałość po umorzeniu postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych na zaliczki na 

podatek PIT (Drugi US w Lublinie). 

W pięciu spośród kontrolowanych urzędów skarbowych z opóźnieniem odpisano jako 

przedawnione65 zobowiązania podatkowe na kwotę co najmniej 1.371,7 tys. zł66. 

W dwóch innych urzędach stwierdzono zaniżenie o 167,1 tys. zł kwot zobowiązań, 

które uległy przedawnieniu, ale nie zostały odpisane z ewidencji księgowej i nadal 

były wykazywane jako zaległości67.  

NIK od kilku lat wskazuje na występowanie znacznych rozbieżności między 

wykazywanymi kwotami przedawnień a stanem faktycznym68. Sytuacja ta wynika 

z wieloletnich zaniedbań w analizowaniu stanu zobowiązań i stanu poszczególnych 

spraw z punktu widzenia ich wymagalności. Na przykład w ewidencji Trzeciego  

US Warszawa-Śródmieście na 30 czerwca 2009 r. figurowały zaległości dotyczące lat 

1989–2002, wobec których nie podjęto żadnych czynności windykacyjnych  

w wysokości 2.950,5 tys. zł, przejęte w wyniku reorganizacji bilansem otwarcia  

z Drugiego US Warszawa Śródmieście na początku 2006 r. Po blisko trzyletnim 

okresie od ich przejęcia przez Trzeci US Warszawa-Śródmieście nie zostały 

przeanalizowane.  

 
65  Odpisanie przedawnionej zaległości z ewidencji księgowej stanowi czynność techniczną, 

wykonywaną na polecenie naczelnika urzędu (nie wymaga formy decyzji ani postanowienia).  
W wyniku odpisania zaległości z ewidencji zmniejszeniu ulega stan należności i zaległości. 

66  W US w Augustowie, we Włocławku, w Nakle, w Mielcu i w Gorzowie Wielkopolskim. 
67  W US w Piasecznie i w Trzecim US Warszawa-Śródmieście; kwoty te zostały odpisane dopiero  

w trakcie kontroli NIK (137,7 tys. zł) i po zakończeniu kontroli (30,0 tys. zł). 
68  W Informacji o wynikach kontroli przedawniania się zobowiązań podatkowych w latach  

2004–2005 i w I półroczu 2006 r., KBF, 41017/06, czerwiec 2007 r. i w Informacji o wynikach 
kontroli poboru podatku dochodowego od osób prawnych, KBF, 41017/08, maj 2009. 
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Zaniechanie przez urzędy skarbowe odpisywania przedawnionych zobowiązań 

podatkowych, poza zaniżeniem faktycznej wielkości przedawnionych zobowiązań 

podatkowych, skutkowało wykazywaniem w sprawozdaniach wyższych  

od rzeczywistych zaległości podatkowych, co NIK ocenia jako nierzetelne. 

W ocenie NIK, naczelnicy urzędów skarbowych w niewystarczającym stopniu 

analizowali przyczyny przedawnień, pomimo powołania wyspecjalizowanych 

komórek do spraw uporządkowania ewidencji i likwidacji zaległości 

trudnościągalnych i nie wskazywali osób odpowiedzialnych. Nie wyciągano wobec 

pracowników (na bieżąco) konsekwencji służbowych. W badanych urzędach 

postępowanie dyscyplinarne wszczęto tylko w US w Gorzowie Wielkopolskim  

i w US w Augustowie, w którym o niedopełnieniu obowiązków służbowych  

w komórce egzekucji zawiadomiona została Prokuratura; śledztwo w tej sprawie 

zostało umorzone w sierpniu 2009 roku.  

Ustalenie osób odpowiedzialnych jest bardzo trudne lub niemożliwe, z uwagi na 

upływ czasu, zmiany personalne jak i niekompletność części akt wymiarowych  

i egzekucyjnych, np. w US w Gorzowie Wielkopolskim brakowało kompletnej 

dokumentacji trzech badanych spraw, w których nastąpiło przedawnienie kwoty 

ogółem 226,0 tys. zł69, w Drugim US w Kielcach zniszczono dokumenty dotyczące 

kwoty 24,4 tys. zł.  

Ministerstwo Finansów monitoruje dane o wielkości kwot przedawnionych, a także 

identyfikuje przyczyny przedawnienia. Jednak do chwili obecnej nie została 

wdrożona Hurtownia danych WHTAX-Przedawnienia70.  

3.2.2.6. Kontrola podatkowa i postępowanie po kontroli podatkowej 

Kontrole podatników, przeprowadzane przez urzędy skarbowe, wskazują na 

uchylanie się wielu podatników od rzetelnego rozliczania się z podatku PIT. 

 

 

                                                 
69  W jednej sprawie brak było decyzji wymiarowej, w dwóch innych sprawach akta wymiarowe 

zostały zniszczone przez upływem 2008 roku, chociaż powinny być przechowywane do końca 
2009 r. (10 lat). 

70  W ramach Resortowej Hurtowni Danych. Hurtownia ta jest przewidywana do wdrożenia w ramach 
programu obejmującego projekty e-Deklaracje2, e-Podatki, e-Rejestracja; realizacja tego programu 
przewidywana jest na lata 2009–2013. 
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W okresie objętym kontrolą NIK, w 19 kontrolowanych urzędach skarbowych  

przeprowadzono ogółem 5.104 kontroli71, w tym 93,5% (4.772) kontroli dotyczyło 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub płatników podatku PIT. 

Stwierdzeniem nieprawidłowości zakończyło się 68,9% kontroli (3.519). W okresie 

do 30 czerwca 2009 r. wydanych zostało 1.518 decyzji na kwotę 15.123,1 tys. zł, 

ponadto w wyniku kontroli podatnicy złożyli 1.989 korekt zeznań podatkowych na 

kwotę 5.192,7 tys. zł.  

Typując podatników do kontroli kierowano się dyspozycjami i zaleceniami  

Ministra Finansów, w oparciu o Strategię Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym72,  

z uwzględnieniem obszarów ryzyka określonych w Krajowym Planie Dyscypliny 

Podatkowej (i planach wojewódzkich), stanowiącym załącznik do wytycznych dla izb 

i urzędów skarbowych na poszczególne lata.  

Wskaźnik objęcia kontrolą osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie  

2,5 roku wyniósł w kontrolowanych urzędach 2,3%. Liczba kontroli była znacznie 

niższa73 niż liczba podmiotów spełniających kryteria objęcia kontrolą (znajdujących 

się w wyznaczonym obszarze ryzyka). Jako powód małej, w stosunku do potrzeb, 

liczby kontroli naczelnicy wskazywali głównie ograniczenia kadrowe. Priorytetem dla 

urzędów skarbowych były kontrole w zakresie podatku od towarów i usług,  

w szczególności podmiotów wykazujących zwroty tego podatku.  

Na podstawie 10 postępowań kontrolnych zbadanych w każdym urzędzie NIK 

stwierdziła, że w 13 urzędach dochowano wymogów określonych w art. 281–292 

Ordynacji podatkowej. Kontrole zakończono bez zbędnej zwłoki, w terminach 

określonych w upoważnieniu. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia 

 
71  Chodzi o kontrole obejmujące pełny okres podatkowy (najczęściej rok), tzw. kontrole „właściwe”. 

Podane liczby oznaczają kontrole zakończone w okresie objętym kontrolą, choćby były wszczęte 
przed tym okresem.  

72  Strategia Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym jest realizowana od 2004 r. Na stronie 
WWW.mf.gov.pl publikowana jest informacja zawierająca podstawowy katalog obszarów kontroli 
podatkowej na poszczególne lata i priorytetowe kierunki zadań dla izb i urzędów skarbowych.  
Jednym z obszarów ryzyka byli podatnicy osiągający niską rentowność lub straty na działalności, 
odliczający straty z lat ubiegłych, korzystający ze zwolnień podatkowych i wykazujący nadpłaty. 
Uwzględniano niektóre rodzaje działalności (budownictwo, sprzedaż paliw, handel pojazdami 
samochodowymi, osiągający przychody z usług niematerialnych). 

73  Selekcje wykonywane w podsystemie KONTROLA wskazywały od kilkuset do kilku tysięcy 
podmiotów spełniających kryteria objęcia kontrolą w wybranym okresie (kwartale). Liczba 
przeprowadzonych w okresie 2,5 roku kontroli właściwych wynosiła od 54 w Trzecim US 
Warszawa-Śródmieście do 835 w US w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Decyzja o ujęciu w planie kontroli następowała w wyniku analizy wszystkich informacji (wskazań 
z podsystemu KONTROLA, wniosków komórek wymiaru i rachunkowości, źródeł zewnętrznych). 

http://www.mf.gov.pl/
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kontroli lub zawieszenia postępowania informowano podatników o przyczynach, 

wskazując nowy termin zakończenia kontroli. W oparciu o ustalenia kontroli możliwe 

było w dalszej kolejności prawidłowe prowadzenie postępowań podatkowych  

i wydanie decyzji wymiarowych.   

Naruszenie zasad prowadzenia kontroli określonych w Ordynacji podatkowej 

stwierdzono w sześciu urzędach: 

 w Trzecim US Warszawa-Śródmieście w postępowaniu podatkowym, trwającym 

8 miesięcy, z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości poczynionych w trakcie 

kontroli ustaleń, gromadzono nowe dowody w sprawie, a ostatecznie 

postępowanie umorzono nie znajdując podstaw do zmiany wymiaru 

deklarowanego podatku; 

 nie określono miejsca przeprowadzenia kontroli, co stanowiło naruszenie art. 290 

§ 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej (w dwóch sprawach w US w Piasecznie  

i w dwóch sprawach w Drugim US w Kielcach);  

 nie wskazano oceny prawnej sprawy, co stanowiło naruszenie art. 290 § 2 pkt 6a 

O.p. i mogło utrudnić podatnikom zrozumienie dalszych konsekwencji prawnych, 

związanych z wynikami kontroli w dwóch sprawach w Drugim US w Kielcach74; 

 nie zamieszczono pouczenia o prawie do złożenia korekty deklaracji, co stanowiło 

naruszenie art. 290 § 2 pkt 7 O.p. (w jednym postępowaniu w Drugim US  

w Kielcach); 

 z naruszeniem przepisów (art.173 § 2, art.174 § 1 i art. 199 w zw. z art. 292 O.p. 

oraz art. 79 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej75 i art. 281 § 2 

O.p.) przeprowadzono czynności dowodowe w trakcie czterech kontroli 

podatkowych w US w Augustowie;  

 z naruszeniem przepisu o właściwości miejscowej (art. 18a O.p.), 

przeprowadzono cztery kontrole w Drugim US w Lublinie (z tego powodu 

wydane decyzje zostały uchylone przez organ odwoławczy). 

Na liczbę popełnianych błędów wpływa niestabilność prawa. W okresie objętym 

kontrolą zmiany dotyczyły m.in. obowiązku zamieszczania w protokołach kontroli 

                                                 
74  Obowiązek zamieszczania oceny prawnej sprawy wprowadzono od 1 stycznia 2007 r.,  

na podstawie art. 1 pkt. 33 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217,  
poz. 1590). 

75  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 r., Nr 155,  
poz. 1095 ze zm.). 
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pouczeń o prawie do złożenia korekty oraz wyjaśnień, a także zamieszczania oceny 

prawnej sprawy. Uchybienia w tym zakresie dotyczące procedury stanowią proste 

błędy, które mogą stanowić podstawę uchylenia decyzji. Na przykład, w poprzednich 

latach wiele decyzji było uchylanych z uwagi na uchybienia w zakresie czynnego 

udziału strony w postępowaniu (naruszenia przepisów art. 123, 190 i 200 Op). Tym 

razem nie stwierdzono takich nieprawidłowości. 

W kontrolowanych urzędach na ogół zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji 

podatkowej i terminowo wykorzystano ustalenia kontroli w postępowaniach 

podatkowych. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w pięciu urzędach76. 

Okres upływający pomiędzy datą zakończenia kontroli a datą wszczęcia 

postępowania podatkowego nie przekraczał 3 miesięcy77. Tylko w Trzecim US 

Warszawa-Śródmieście jedno postępowanie wszczęto po czterech miesiącach.  

Czas  trwania postępowań podatkowych w 10 urzędach przekraczał dwa miesiące, 

przy czym w czterech urzędach (w siedmiu zbadanych sprawach) wynosił rok  

lub więcej, jednak najczęściej nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Urzędu  

(np. w Trzecim US Warszawa-Śródmieście postępowanie prowadzone 12 miesięcy 

było przedłużane na prośbę podatnika). W każdym przypadku informowano 

podatnika o niedotrzymaniu terminu i wyznaczeniu nowego, zgodnie z art. 140 § 1 

Ordynacji podatkowej, a także umożliwiono wypowiedzenie się w sprawie 

zgromadzonego materiału dowodowego oraz zapewniono czynny udział  

w postępowaniu.  

Przewlekle były prowadzone postępowania w US w Białej Podlaskiej  

i w US w Piasecznie. Na przykład w US w Białej Podlaskiej, skutkiem przewlekłości 

sześciu (z 10 badanych) postępowań była utrata odsetek za zwłokę w wysokości  

2,8 tys. zł na podstawie art. 54 § 1 pkt 7 O.p. za okres od dnia wszczęcia 

postępowania do dnia doręczenia decyzji. Okresy naliczania odsetek Urząd 

skorygował dopiero w trakcie kontroli NIK. W US w Piasecznie zwłoka w wydaniu 

trzech decyzji (19–21 miesięcy) była spowodowana oczekiwaniem na rozstrzygnięcie 

innej podobnej sprawy przez Izbę Skarbową w Warszawie. 

 
76  W Trzecim US Warszawa-Śródmieście, w US w Piasecznie, Białej Podlaskiej, Kędzierzynie 

Koźlu i w Drugim US w Lublinie 
77  Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 6 O.p., nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia 

kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie, która była przedmiotem kontroli 
podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia 
zakończenia kontroli. Art. 54 § 1 pkt 6 O.p. został uchylony z dniem 1 stycznia 2009 r. 
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Wyniki badania decyzji organu pierwszej instancji uchylonych przez organ 

odwoławczy wskazują na potrzebę dołożenia większej staranności w procesie 

formułowania ustaleń kontroli (np. w US w Piasecznie jedna z badanych decyzji nie 

zawierała kwoty zobowiązania, co stanowiło naruszenie art. 210 O.p. i z tego powodu 

została uchylona przez Izbę Skarbową w Warszawie).  

Stwierdzono również, że w Trzecim US Warszawa-Śródmieście dane z zeznań  

PIT-36L za 2004 i 2005 skorygowanych w wyniku kontroli (przypis w wysokości  

60,0 tys. zł) wprowadzono i zatwierdzono w systemie Poltax po upływie 2,5 i 4,5 

miesięcy od ich złożenia, z naruszeniem wewnętrznych instrukcji, co było działaniem 

nierzetelnym. 

3.2.2.7. Ulgi podatkowe 

Naczelnicy 11 skontrolowanych urzędów podejmowali decyzje o udzielaniu ulg  

w spłacie zobowiązań w podatku PIT zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

Najczęstszą formą pomocy było rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu 

płatności zobowiązania (liczbowo 76,7%, kwotowo 91,1%). Umorzono  

345 podatnikom zaległości na kwotę 1.413,3 tys. zł i odsetki w wysokości  

148,9 tys. zł.  

Zbadano 96 decyzji, którymi udzielono ulg w podatku PIT na kwotę ogółem  

6.957,2 tys. zł i 103 decyzje o odmowie udzielenia ulgi. Nieprawidłowości  

lub uchybienia w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w podatku PIT 

stwierdzono w ośmiu urzędach, a dotyczyły one: 

 naruszenia zasad art. 122 i art. 187 O.p. poprzez podjęcie decyzji w oparciu  

o niepełne dane, bez dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i wyczerpującego 

zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, w tym braku  

lub nierzetelnej oceny sytuacji majątkowej i możliwości płatniczych podatnika 

(US w Nakle, w Ostrowcu Św., w Białej Podlaskiej, Ostródzie i Gorzowie Wlkp.),  

 rozłożenia przez US w Nakle zaległości z 2004 r. na 96 rat (płatnych do 2016 r.)  

i z 2005 r. na 158 rat (płatnych do 2022 r.) podatnikowi, który we wniosku o ulgę 

podał nierzetelne dane nt przyczyn powstania zaległości oraz ustanowienia rat  

w kwotach trzykrotnie przekraczających dochody tego podatnika; 

przeprowadzona przed udzieleniem ulgi kontrola podatkowa ujawniła, że podatnik 
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posługując się sfałszowanymi fakturami VAT zawyżył koszty uzyskania 

przychodów z działalności gospodarczej o kwotę 381,9 tys. zł78;  

 udzielanie kolejnych ulg podatnikom, którzy nie spłacili wcześniejszych 

zobowiązań rozłożonych na raty (w US w Gorzowie Wlkp. i w US w Nakle),  

a także braku zabezpieczenia wykonania zobowiązań na majątku podatnika, 

wierzytelnościach lub innych prawach majątkowych (w US w Kędzierzynie 

Koźle, w US w Gorzowie Wlkp. i w Drugim US w Rzeszowie, w US w Mielcu); 

stosowanie takich środków zalecił Minister Finansów w wytycznych dla urzędów 

skarbowych.79  

Ponadto stwierdzono, że nieprawidłowo, z naruszeniem art. 57 O.p., została naliczona 

opłata prolongacyjna80 w jednej sprawie w Drugim US w Lublinie. 

 
78  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Nakle Podatnik został uznany winnym, skazano go na 2 lata 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 
79  (”Zadania dla izb i urzędów skarbowych…). 
80 Opłata prolongacyjna stanowi swego rodzaju oprocentowanie „kredytu podatkowego” powstałego  

w wyniku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia tej płatności na raty. W przypadku podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% obowiązującej 
stawki odsetek za zwłokę. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli  

4.1. Przygotowanie kontroli  

Poprzednią kontrolę poboru podatku dochodowego od osób fizycznych NIK 

przeprowadziła na przełomie 2003/2004 r.81 Stwierdzono wówczas niezrealizowanie 

ustalonego na lata 2001–2002 planu dochodów z tytułu podatku PIT, wzrost 

zaległości podatkowych i nieskuteczną egzekucję tego podatku, wzrost kwoty 

wypłaconych podatnikom odsetek za nieterminowe rozliczenia z tytułu podatku PIT 

oraz liczne nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach kontrolnych  

i podatkowych, skutkujące uchylaniem decyzji przez organ odwoławczy. Poważne 

nieprawidłowości oraz uchybienia w zakresie poboru podatku od osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wystąpiły we wszystkich kontrolowanych 

(15) urzędach skarbowych, czemu sprzyjał niestabilny system podatkowy (ustawę  

o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizowano w okresie objętym 

badaniem 20 razy, ustawę – Ordynacja podatkowa – 10 razy). 

Kontrolę P/09/024 przeprowadzono na terenie 8 województw. W każdym 

województwie kontrolą objęto po 2 urzędy skarbowe, z wyjątkiem województwa 

mazowieckiego, gdzie kontrolą objęto 3 urzędy skarbowe. Do kontroli wybrano 

urzędy o największej liczbie złożonych zeznań osób fizycznych podlegających PIT 

oraz najwyższej relacji zaległości w PIT na koniec 2007 r. do kwoty dochodów82. 

Sprawdzono monitorowanie przez urzędy skarbowe wywiązywania się przez 

podatników z obowiązku składania zeznań podatkowych i wpłacania należnych kwot 

podatku, ujmowanie danych z tych dokumentów w systemie Poltax, terminowość 

zwrotu podatku nadpłaconego. Zbadano prawidłowość czynności sprawdzających. 

W  szczególności badaniem w tym zakresie objęto po 60 zeznań rocznych PIT  

za 2007 i 2008 r. wygenerowanych z systemu Poltax (tj. z każdego roku po 20 zeznań 

PIT-36, PIT-36-L i po 10 zeznań PIT-28 z kwotą do zapłaty według kryterium 

                                                 
81  Informacja o wynikach kontroli rozliczania się osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą z podatku dochodowego od osób fizycznych 136/2004/P03179/LWR, sierpień 2004 r. 
82  W 19 kontrolowanych urzędach (5%), wpływy wyniosły 6,3%, zaległości brutto 8,03%, zaległości 

bieżące 10,2%. 
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wielkości wpłaty oraz po 10 zeznań PIT-36 i 10 zeznań PIT-37 z kwotą nadpłaty  

do zwrotu). 

Przedmiotem kontroli były zaległości powstałe w okresie objętym kontrolą (po 20  

w każdym urzędzie), prawidłowość i rzetelność postępowań kontrolnych (po 10  

w każdym urzędzie, w tym 5 zakończonych wydaniem decyzji) i postępowań 

podatkowych po zakończeniu kontroli podatkowej.  

Doboru spraw do kontroli dokonano przy pomocy narzędzia informatycznego ACL.  

Oceny działalności jednostek poddanych kontroli dokonane zostały według 

jednolitych mierników (kwoty nieprawidłowości, rzetelność postępowań kontrolnych, 

podatkowych i egzekucyjnych) według czterostopniowej skali (ocena pozytywna, 

pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywna pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, ocena negatywna). 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się: 

1. nieprawidłowości w wymiarze finansowym w kwocie ogółem 16.645,9 tys. zł,  

z tego: 

a) uszczuplenia środków – 506,7 tys. zł; 

b) kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa i w następstwie działań 

stanowiących naruszenie prawa – 1,6 tys. zł; 

c) sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 7.681,6 tys. zł; 

d) potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 

8.456,0 tys. zł; 

2. korzyści finansowe w kwocie 2.147,3 tys. zł, w tym pozyskane pożytki finansowe 

– 2.125,7 tys. zł. 

Protokoły kontroli w 20 kontrolowanych jednostkach podpisane zostały  

bez zastrzeżeń. Naczelnicy US w Białej Podlaskiej oraz US w Nakle nad Notecią  

(na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK) złożyli na piśmie dodatkowe wyjaśnienia 

dotyczące przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych  

w protokołach kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski zostały omówione 

na naradach pokontrolnych. 

Oceny, uwagi i wnioski zawarto w 20 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych  

do kierowników jednostek kontrolowanych. Zastrzeżenia do oceny zawartej  
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w wystąpieniu złożył Naczelnik US w Nakle nad Notecią. Zastrzeżenia zostały 

oddalone (złożone po terminie). 

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Finansów, sformułowano 

wnioski pokontrolne o egzekwowanie od urzędów skarbowych rozliczania 

podatników, którzy nie wypełniają obowiązku złożenia zeznań podatkowych, 

poprawę skuteczności egzekucji w zakresie podatku PIT, a także rozwój systemu 

elektronicznego wspierającego pracę urzędów skarbowych. 

Minister Finansów poinformował o przyjęciu wniosków do realizacji, tj. że planuje 

wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących egzekucji 

administracyjnej, a także udoskonalenie systemu informatycznego obsługującego 

komórki egzekucyjne w urzędach skarbowych. W celu egzekwowania od urzędów 

skarbowych rozliczania podatników, którzy nie wypełniają obowiązku złożenia 

zeznań podatkowych, rozważy ujęcie tego zagadnienia jako zalecenia w „Zadaniach 

dla dyrektorów izb i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki 

finansowej państwa na 2010 r.”. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do naczelników urzędów skarbowych 

sformułowano wnioski pokontrolne zmierzające do: zapewnienia terminowego 

ujmowania danych z zeznań i decyzji w systemie Poltax i niezwłocznego 

podejmowania działań windykacyjnych i egzekucyjnych z wykorzystaniem 

dostępnych środków i informacji, monitorowania zaległości ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożonych przedawnieniem, rozliczenia podatników, którzy  

nie złożyli zeznań, wyeliminowania błędów w postępowaniach kontrolnych  

i większej staranności w postępowaniach pokontrolnych. Naczelnicy urzędów 

skarbowych poinformowali o przyjęciu wniosków do realizacji i podjętych 

działaniach w celu ich wykorzystania. 
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5.  Załączniki   

1. Wykaz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę, 

skontrolowanych podmiotów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność  

2. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych  

i organizacyjnych 

3. Wykaz 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 

L.p. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Kontrolowany podmiot 
Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność  

(w US naczelnik lub p.o. naczelnika) 

1 
Departament 
Budżetu i Finansów 

Ministerstwo 
Finansów 

22.09.2006-16.11.2007 – Zyta Gilowska, 
od 16.11.2007 – Jan Vincent-Rostowski 

2 „ – „ III US Śródmieście 
17.10.2006 – 31.07.2008 – Andrzej Sikociński (p.o.), 
1.08.2008 – 10.04.2009 r. – Iwona Graf (p.o.), 
od 11.04.2009 r. – Jolanta Ozimek (p.o.) 

3 „ – „ US  Ursynów od 10.03.2006 – Beata Jórczak (p.o.) 

4 „ – „ US Piaseczno 1.09.1994 r. – 27.10.2009 r. – Barbara Woronko-Łysik, 
od 28.10.2009 r. – Dorota Suchecka (p.o.) 

5 
Delegatura NIK  
w Białymstoku 

US Augustów 01.04.2003 r. –  31.01.2007 –  Janusz Bonarski, 
od 01.02.2007 r. – Renata Elżbieta Tkaczyk 

6 „ – „ US Bielsk Podlaski 
01.05.2006 r. – 31.03.2008 r. – Monika Piotrowska (p.o.),  
od 1.04.2008 r. – Leonidas Konachowicz (p.o.) 

7 
Delegatura NIK  
w Bydgoszczy 

US we Włocławku 
01.06.1992 r. – 8.12.2008 r. – Eugeniusz Kowalczyk,  
od 09.12.2008 r. – Jarosław Wojciechowski (p.o.) 

8 „ – „ US Nakło nad Notecią od dnia 26.06.2000 r. – Mirosław Stypczyński 

9 
Delegatura NIK  
w Kielcach 

II US w Kielcach 
do 5.06.2008 r. – Jolanta Głowacz (p.o.), 
od 6.06.2008 r. – Jolanta Piwowarczyk-Cedro (p.o.) 

10 „ – „ 
US w Ostrowcu 
Świętokrzyskim  

9.06.2006 r. – 26.07.2009 r. – Mirosław Sejdziński (p.o.) 
od 27.07.2009 r. – Małgorzata Spadło  

11 
Delegatura NIK  
w Lublinie 

US Biała Podlaska 

1.08.2006 r. –  31.03.2007 r. – Marek Szczerba (p.o.),  
1.04.2007 r. – 12.05.2008 r. – Paweł Malinowski (p.o.), 
13.05.2008 r. – 26.07.2009 r. – Marian Gawliński (p.o.), 
od 27.07.2009 r. – Aneta Melaniuk  

12 „ – „ II US w Lublinie 1.05.2006 r. – 12.05.2008 r. – Mariusz Olech (p.o.),  
od dnia 13.05.2008 r. – Sławomir Kuna 

13 
Delegatura NIK  
w Olsztynie  

US Kętrzyn od 01.10.1999 r.  – Andrzej Pietnoczko 

14 „ – „ US Ostróda 
03.10.2006 r. – 17.04.2008 r. – Elżbieta Szymczak (p.o.),  
od 18.04.2008 r. – Eliza Grzonkowska  (w okresie od 18.04.2008 r. 
– 09.07.2009 r. p.o.). 

15 
Delegatura NIK  
w Opolu 

II US Opole od 1.01.1998 r. - Zdzisław Mosoń 

16 „ – „ US Kędzierzyn-Koźle od 16.11.2002 r. – Bolesław Darłak 

17 
Delegatura NIK  
w Rzeszowie 

II US Rzeszów 
7.01.2002 r. – 11.07.2007 r. – Anna Lorenc, 
12.07.2007 r. – 19.06.2008 r. – Wiesław Markowski (p.o.), 
od 20.06.2008 r. – Bożena Domino (p.o.) 

18 „ – „ US Mielec 
1.04.2003 r. – 21.05.2007 r. – Bogdan Selwa 
od 22.05.2007 – Jan Świętek (w okresie 22.05.2007 r. – 9.07.2009 
r. p.o.) 

19 
Delegatura NIK  
w Zielonej Górze 

US Gorzów 
Wielkopolski 

od 1.01.1995 r. –  Pan Andrzej Zygadlewicz 

20 „ – „ US Nowa Sól od 15.02.1996 r. – Iwona Słomska 
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Załącznik nr 2 

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 
i organizacyjnych 

Zadania organów podatkowych 

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach  

i izbach skarbowych83 (uuis), do zadań naczelników urzędów skarbowych należy 

ustalanie i pobór podatków, rejestrowanie podatników i przyjmowanie deklaracji 

podatkowych, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,  

a także prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

Siedziby i zakres terytorialny działania naczelników urzędów skarbowych określa 

załącznik 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r.  

w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb skarbowych84.  

Poborem podatku dochodowego od osób fizycznych zajmowało się  

381 urzędów skarbowych.85Zadanie poboru podatku dochodowego w urzędach 

skarbowych należy do działów (referatów) podatku dochodowego. Według liczby 

złożonych zeznań rocznych za 2008 r. urzędy obsługiwały 25.460,8 tys. podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym 3.280,7 tys. osób fizycznych 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach 

ogólnych wg skali – 2.270,5 tys., opłacaną według stawki 19% tzw. podatek liniowy 

– 463,1 tys. i w formie ryczałtu ewidencjonowanego – 547,0 tys.). 

W okresie dobrej koniunktury gospodarczej uzyskano wyższe od planowanych 

wpływy86
 z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wyniosły one  

67.193,5 mln zł w 2008 r. i były wyższe od wpływów 2007 r. o 10,2%. Skutki 

obniżenia rentowności podmiotów gospodarczych, niższych rozmiarów zatrudnienia, 

wyhamowania wzrostu płac oraz wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. dwustopniowej 

skali podatkowej (18 i 32%) wystąpiły w I półroczu 2009 r. Wpływy z PIT w tym 

okresie wyniosły 28.916,1 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego 

roku o 3,0%, a w 2009 r. wyniosły 62.740,8 mln zł i były niższe niż w 2008 r. o 6,6%. 

Dochody budżetu państwa z podatku PIT w 2008 r. wynosiły 38.658,5 mln zł  

i były wyższe niż w 2007 r. o 9,3%. (plan został przekroczony o 2.504,5 mln zł,  

                                                 
83  Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm. 
84  Dz.U Nr 209,poz. 2027 ze zm. 
85  Z 401 urzędów skarbowych, 20 zajmuje się obsługą niektórych kategorii podatników określonych  

w art. 5 ust. 9b ustawy o izbach i urzędach skarbowych. 
86  Wpływy podatkowe, po potrąceniu udziałów jednostek samorządu terytorialnego stanowią dochód 

budżetu państwa. 
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tj. o 6,9 mln zł). W I połowie 2009 r. wyniosły 16.941,8 mln zł i były niższe niż  

w analogicznym okresie ubiegłego roku o 5,1%, a w całym 2009 r. wyniosły  

35.763,7 mln zł i były niższe niż w 2008 r. o 2.894,8 mln zł87.  

1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

Podstawa opodatkowania 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują dwie 

ustawy:  

 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych88 , 

zwana dalej updof lub ustawą o PIT, 

 ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne89, zwana dalej 

ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podlega przede 

wszystkim dochód. Sytuacje, w których opodatkowaniu podlega przychód 

uwzględniono w art. 29-30a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego 

źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów 

ze wszystkich źródeł. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy 

przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku 

podatkowym. Źródła przychodów określono w art. 10 ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W art. 23 ustawy wskazano 

koszty, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Jeżeli koszty 

uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów 

(art. 9 ust. 2). 

Formy opodatkowania i wysokość podatku 

Ze względu na formy opodatkowania wyróżnia się: 

 zasady ogólne, w tym opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej 

i opodatkowanie 19% podatkiem (podatek liniowy, art. 30c ustawy), 

 ryczałt, w tym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty 

podatkowej. 

                                                 
87  Dane na 8 kwietnia 2010 r. 
88  Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. 
89  Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm. 
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Podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie według skali 

progresywnej, przedstawionej w art. 27 updof. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia  

16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw90 podatek dochodowy od osób fizycznych  

w latach 2007 – 2008 pobierany był od podstawy obliczenia podatku według stawek 

19%, 30%, 40 %. Zgodnie z art. 22 pkt 3 wspomnianej ustawy, stawki te od dnia 

1 stycznia 2009 r. wynoszą 18% i 32 %.  

a/  Rozliczenie poprzez płatników 

Zakłady pracy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać 

w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych 

zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,  

lub spółdzielczego stosunku pracy oraz innych świadczeń (art. 31 updof). Zaliczki  

te muszą być wpłacane za miesiące od stycznia do grudnia w wysokości uzależnionej 

od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym miesiącu (art. 32 ust. 1). Ponadto 

w ustawie określono jako płatników rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 33), 

organy rentowe (art. 34) oraz inne organy, w zależności od charakteru wypłacanych 

świadczeń (art. 35). Płatnicy są zobowiązani do przekazania kwoty pobranych 

zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, według miejsca 

zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 38 ust. 1). 

b/  Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przy 

zastosowaniu skali podatkowej 

Zgodnie z art. 9a ust. 1 updof dochody osiągane przez podatników 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowane są na zasadach 

ogólnych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania, określonych 

w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Zgodnie z art. 24a ustawy, ustalenie podstawy opodatkowania (ustalenie 

dochodu) odbywa się na podstawie zapisów dokonanych w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów, do której prowadzenia są obowiązane osoby fizyczne oraz 

niektóre spółki osobowe wykonujące działalność gospodarczą (tzw. mali podatnicy). 

Gdy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczy w ciągu roku 

                                                 
90  Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588.  
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kwotę 800 tys. euro, a od 22 sierpnia 2008 r. 1.200 tys. euro91, podatnicy są 

zobowiązani do prowadzenia tzw. pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych). 

Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19% 

(liniowej) 

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof, tj. według 

stawki 19%, bez względu na wysokość dochodu. W tym przypadku są obowiązani  

do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania  

(art. 9a ust. 2).  

Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony na podstawie prowadzonej 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, pomniejszony 

o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe 

podatnika oraz osób z nim współpracujących i ewentualnie stratę z lat ubiegłych.  

Zaliczki na podatek 

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

z najmu i dzierżawy opodatkowani na zasadach ogólnych są obowiązani wpłacać 

zaliczki miesięczne, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły 

kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (art. 44 ust. 1 i 3 updof). Zaliczki 

te, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej 

za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego (art. 44  

ust. 6). 

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 

z najmu i dzierżawy będący małymi podatnikami oraz rozpoczynający prowadzenie 

działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki kwartalne (art. 44 ust. 3g). Zaliczki 

kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy 

uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale,  

za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana  

w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia (art. 44  

ust. 6).  

Uproszczone formy rozliczenia zaliczek dla podatników prowadzących 

działalność gospodarczą określono w art. 44 ust. 6b i art. 44 ust. 6c oraz art. 44 ust. 6h 

                                                 
91  Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz.U. Nr 144, 

poz. 900. 
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ustawy, tj. w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej 

od dochodu wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (straty). 

Warunki zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek przez podatników 

rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej określono w art. 44 ust. 7a 

ustawy. 

Zasady rozliczania podatku (roczne zeznania podatkowe) 

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych są obowiązani składać 

urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

w roku podatkowym, generalnie, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego 

po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 updof), na druku PIT-36 (działalność 

gospodarcza), PIT-37 (osoby, za które zaliczki przekazywane były pośrednictwem 

płatnika), PIT-36L (podatek liniowy). 

2. Zryczałtowane opodatkowanie przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych 

przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają 

przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej: bez względu 

na wysokość przychodów, jeśli osoby te rozpoczną wykonywanie działalności w roku 

podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, w roku 

poprzedzającym rok podatkowy uzyskały przychody z działalności prowadzonej 

samodzielne w wysokości nie większej niż 150.000 euro, lub jako wspólnicy spółek, 

jeśli suma przychodów spółki nie przekroczyła 150.000 euro (art. 6 ust. 4 ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym).  

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają 

również przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze. Listę czynności, które wyłączają możliwość 

rozliczenia za pomocą ryczałtu określa art. 8 ust. 1 ustawy. 

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu  

od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 

podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik 

rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia 

poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu 

uzyskania pierwszego przychodu (art. 9). 
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Stawki ryczałtu określono w art. 12 ustawy. W zależności od rodzaju 

przychodów, wynoszą one 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3,0%.  

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy podatnicy rozliczający się za pomocą ryczałtu 

są zobowiązani do prowadzenia, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencji 

przychodów. Do prowadzenia ewidencji nie są obowiązane osoby osiągające 

przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy 

zawartej w formie pisemnej (tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy  

lub innych umów o podobnym charakterze).  

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego 

uzyskania (art. 12 ust. 2). Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach 

zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł 

podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (art. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).  

Uprawnienie do ryczałtu a uprawnienia wynikające z ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

Przypadki, w których podatnik może korzystać ze zwolnień przewidzianych  

w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono w art. 10 ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym. Możliwość rozliczania straty oraz 

skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od tego, czy nie zostały  

one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Zasady rozliczania ryczałtu 

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 

20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania (art. 21 

ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).  

Zasady preferencyjnego, kwartalnego rozliczenia ryczałtu odnoszą się  

do podatników, których przychody, lub przychody spółki, w której uczestniczą,  

nie przekraczają kwoty 25.000 euro (art. 21 ust. 1a i 1b) i którzy do dnia 20 stycznia 

roku podatkowego zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego, iż wybierają 

opłacanie ryczałtu co kwartał (art. 21 ust. 1c). 

Zeznanie roczne na druku PIT-28 podatnicy są zobowiązani złożyć  

do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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Karta podatkowa 

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób 

fizycznych, podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ustawy 

i spełniający warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy, mogą opłacać zryczałtowany 

podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Opodatkowanie w formie karty 

podatkowej nie było przedmiotem kontroli. 

3. Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa  

Powstawanie i wygasanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od 

osób fizycznych 

Do powstawania zobowiązań podatkowych w podatku od osób fizycznych 

stosuje się art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(O.p)92, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia 

zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania  

(tzw. tryb powstawania zobowiązań z mocy prawa).  

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek 

złożenia deklaracji, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (art. 21 

§ 2 O.p.). Jeśli jednak w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi,  

że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części 

podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna 

niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa 

wysokość zobowiązania podatkowego (art. 21 § 3 O.p.).  

Zgodnie z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 

podatku. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone 

hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia 

zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu 

(art. 70 § 8 O.p.).  Na wydłużenie okresu przedawnienia mogą mieć wpływ zdarzenia 

powodujące: przerwanie biegu przedawnienia (art. 70 § 3 i 4 O.p.), zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia (art. 70 § 6 i 7 O.p.), brak rozpoczęcia biegu terminu 

przedawnienia (art. 70 § 2 O.p.). 

Zwolnienia i ulgi  

Zgodnie z art. 67 b§ 1 O.p. organ podatkowy na wniosek podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą (definicja tej działalności zawarta jest w art. 3 

pkt. 9 O.p.) może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach 

                                                 
92  Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 
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uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ulgi  

te polegają na: umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek  

za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, odroczeniu  terminu płatności lub rozłożeniu  

na raty podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67a § 1 O.p.). Powyższe ulgi mogą być przyznane, 

gdy stanowią jeden z rodzajów pomocy publicznej wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 

O.p., a także gdy dotyczą pomocy w ramach zasady de minimis (tj. pomocy nie 

przekraczającej kwoty 200 tys. euro brutto). Do podatników nie prowadzących 

działalności gospodarczej zastosowanie ma art. 67a O.p. 

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające 

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli podatkowej zawarto w art. 281–

292 O.p. Kontrola podatkowa może być prowadzona samoistnie, bez wszczęcia 

postępowania podatkowego, jak również stanowić może etap wszczętego 

postępowania podatkowego.  

Czynności sprawdzające mają charakter kontroli wstępnej, niezależnej  

od kontroli podatkowej. Zgodnie z art. 272 O.p. czynności sprawdzające polegają na: 

sprawdzeniu terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych 

podatków, stwierdzeniu formalnej poprawności tych dokumentów, ustalenia stanu 

faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 

dokumentami.  

Organ podatkowy może w szczególności w przypadku stwierdzenia,  

że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub oczywiste omyłki, bądź wypełniono  

ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami: skorygować deklarację, jeżeli zmiana 

wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty podatku  

lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1000 zł, zwrócić się do 

podatnika o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień (art. 274 O.p.),  

w przypadku skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, zwrócić się o okazanie 

dokumentów, których posiadanie wymaga w określonym czasie przepis prawa  

(art. 275 O.p.).  

Postępowanie podatkowe  

Zgodnie z art. 139 § 1 O.p., załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia 

postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 

2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia 

sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić 

stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin 

załatwienia sprawy (art. 140 O.p.). 
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Jeżeli decyzja kończąca postępowanie nie została doręczona w terminie  

3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania nie nalicza się odsetek za zwłokę za 

okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji 

organu pierwszej instancji (art. 54 § 1 pkt. 7 O.p.).  

Zasady odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe 

Za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem 

solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Są to członkowie rodziny podatnika 

(art. 111 O.p. ), a także rozwiedziony małżonek podatnika (art. 110 § 1 O.p.). 

4. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej 

Zgodnie z art. 51 § 1 i 2 ustawy  Ordynacja podatkowa, podatek, zaliczka na 

podatek oraz rata podatku nie zapłacone w terminie stanowią zaległość podatkową.  

W przypadku niedotrzymania terminu płatności podatku, podlega on zasadom 

egzekucji określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji93 (upea), na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 tej ustawy. Tryb 

postępowania wierzycieli należności pieniężnych określony został w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji94. 

Jeżeli w deklaracji (zeznaniu rocznym) złożonym przez podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, deklaracja może stanowić podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego w sytuacji gdy podatnik nie wpłacił podatku w 

kwocie wykazanej w deklaracji (art. 3a upea). Zgodnie z art. 15 § 1 upea, egzekucja 

administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do zapłaty, 

przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku. 

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia 

doręczenia tego upomnienia.  

W przypadku kwestionowania przez urząd wysokości podatku wykazanego  

w deklaracji (zeznaniu) w trybie przewidzianym w art. 21 § 3 O.p., podstawą  

do wystawienia tytułu może być jedynie wydana decyzja określająca wysokość 

zobowiązania podatkowego. 

Zgodnie z art. 26 § 1 i 4 upea, organ egzekucyjny wszczyna egzekucję 

administracyjną na podstawie tytułu wykonawczego. Zasady prowadzenia egzekucji 

administracyjnej określone zostały w art. 26-61 upea. Zasady zabezpieczeń 

zobowiązań podatkowych zostały określone w art. 33 O.p. 

                                                 
93  Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm. 
94  Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm. 
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Załącznik nr 3 

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli 

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

poz. 60 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym  

od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r.  

Nr 217, poz. 1588 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144,  

poz. 930 ze zm.).  

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

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

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

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

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

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat  

i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 134 

ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych  

(Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r.  

w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz.U. Nr 209, poz. 2027 ze zm.).  

10. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. –  Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r.  

Nr 111, poz. 765 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.). 
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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. Minister Finansów 

6. Komisja Finansów Publicznych  

7. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

8. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

9. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 


	1. Wprowadzenie
	2. Podsumowanie wyników kontroli
	2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 
	2.2. Synteza wyników kontroli
	2.3. Uwagi końcowe i wnioski

	3. Ważniejsze wyniki kontroli
	3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
	3.2. Istotne ustalenia kontroli
	3.2.1.  Skuteczność poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
	3.2.2. Wyniki kontroli w urzędach skarbowych


	4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 
	4.1. Przygotowanie kontroli 
	4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

	5.  Załączniki  
	Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli


