
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE  
WYŁUDZENIOM PODATKU VAT

KBF.430.003.2018
Nr ewid. 23/2018/P/17/013/KBF

DEPARTAMENT BUDŻETU  
I FINANSÓW



MISJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

WIZJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem 
najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym 
i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów 

Stanisław Jarosz

Zatwierdzam:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Krzysztof Kwiatkowski

Warszawa, dnia   

Informacja o wynikach kontroli
Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT



WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ ................................................4

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................6

2. OCENA OGÓLNA ................................................................................................................................7

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI ...................................................................................................9

4. WNIOSKI .............................................................................................................................................. 14

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI ............................................................................................... 15

5.1. Rozpoznawanie przez Ministra Finansów zagrożeń w przeciwdziałaniu  
wyłudzeniom podatku VAT oraz wypracowanie rozwiązań  
mających na celu uniemożliwienie firmom nierzetelnym wejście  
oraz funkcjonowanie w systemie podatku VAT ...........................................................................15

5.2. Zadania wyznaczone urzędom skarbowym w zakresie przeciwdziałania  
wyłudzeniom podatku VAT oraz nadzór Ministra Finansów nad ich realizacją ...............31

5.3. Wyniki kontroli w wybranych urzędach skarbowych w zakresie  
rejestrowania podatników VAT oraz wykreślania z rejestru podatników VAT ..................40

5.4. Wyniki kontroli w wybranych urzędach skarbowych w zakresie  
sprawdzania zasadności zwrotów podatku VAT .........................................................................51

5.5. Typowanie podmiotów do kontroli, kontrole podatkowe oraz postępowania 
podatkowe w zakresie VAT w wybranych urzędach skarbowych.........................................55

6. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 65

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe .................................................................................65
6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych .......................68
6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności ......................................73
6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli .........................74
6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli .........................................................75

Zdjęcie na okładce: 
©Dmitry – stock.adobe.com

SPIS TREŚCI



4

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

bufor w celu ukrycia oszustwa, tworzone są łańcuchy podmiotów gospodarczych; 
bufor to podmiot pośredniczący, którego zadaniem jest wydłużenie łańcucha 
dostaw (przez pozorne czynności) w celu utrudnienia przeprowadzenia 
czynności sprawdzających i kontroli podatkowych;

dostawa 
wewnątrzwspólnotowa 

(WDT)   

wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności uznanych  
za dostawę, na terytorium innego kraju członkowskiego UE; w przypadku 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stosuje się stawkę VAT 0%, jednak  
z zachowanym prawem do odliczenia VAT-u naliczonego przy nabyciu 
towarów i usług związanych z tą dostawą;  

JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT;

karuzela podatkowa oszustwo podatkowe popełniane w sposób zorganizowany; w uproszczeniu, 
to fikcyjny przepływ towarów pomiędzy co najmniej dwoma (w praktyce znacznie 
więcej) krajami UE organizowany w taki sposób, że towary te „fakturowo” wracają 
do państw pochodzenia; symulowany jest obieg towarów pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w oszustwie bez faktycznego posiadania towaru lub bez ponoszenia 
kosztów jego transportu (obieg fakturowy); spotykane są także odmiany transakcji 
karuzelowych, w których towar istnieje i jest rzeczywiście przewożony w łańcuchu 
dostaw w celu zachowania pozorów normalnego obrotu towarowego; w przypadku 
oszustwa karuzelowego obowiązuje określony podział funkcji w ramach grup 
zaangażowanych w nią podmiotów (m.in. znikający podatnik, bufor); zarówno 
udziałowcami jak i członkami zarządu w podmiotach działających jako znikający 
podatnicy lub bufory, są najczęściej osoby podstawione, tzw. „słupy”;

KAS Krajowa Administracja Skarbowa;

luka VAT różnica między teoretycznymi wpływami do budżetu (podatkiem, który 
powinien zostać zapłacony przy określonym wolumenie nabywanych 
towarów i usług w danym kraju) a rzeczywistymi wpływami do budżetu  
(tym co podatnicy faktycznie płacą);

mechanizm 
podzielonej płatności 

(split payment 
mechanism)

głównym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest podzielenie 
płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która 
wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę 
podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębne konto VAT; z odrębnego konta 
VAT podatnik dokonuje zapłaty VAT naliczonego wynikającego z faktur, które 
otrzymuje od swoich dostawców oraz opłaca swoje zobowiązanie podatkowe  
z tytułu VAT do urzędu skarbowego;

Minister Finansów ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Ministrze Finansów należy przez to 
rozumieć ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji 
finansowych; kompetencje ministra właściwego do spraw trzech wymienionych 
powyżej działów administracji rządowej w okresie objetym kontrolą 
przysługiwały: do 27 września 2016 r. Ministrowi Finansów, od 28 września 2016 r. 
Ministrowi Rozwoju i Finansów, a od 9 stycznia 2018 r. Ministrowi Finansów;

nabycie 
wewnątrzwspólnotowe 

(WNT)

nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku 
dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa 
członkowskiego UE innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy; należny z tytułu obrotu 
podatek jest rozliczany przez nabywcę towaru w państwie, do którego nastąpiła 
dostawa towarów w wysokości i na zasadach obowiązujących w państwie 
docelowym; transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ze względu na 
charakter tej czynności towarzyszy zawsze odpowiednia czynność dokonywana 
przez drugą stronę transakcji, którą jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;



5

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1 
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca  
we własnym imieniu działalność gospodarczą;

STIR system teleinformatyczny izby rozliczeniowej to system analizy informacji 
o rachunkach i przepływach pieniędzy w systemie bankowym pod kątem 
wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT;

VAT podatek od towarów i usług, regulowany przez ustawę z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług2;

VIES system informatyczny służący do wymiany informacji o VAT przez administracje 
podatkowe państw członkowskich (VAT Information Exchange System);

wskaźnik  
skuteczności kontroli

relacja liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, do ogólnej 
liczby przeprowadzonych kontroli;

znikający podatnik to podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który 
nabywa towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie przekazując 
należnego podatku VAT do budżetu państwa, i zbywa je z uwzględnieniem 
podatku VAT; nadana mu nazwa odnosi się do charakterystycznego dla tego 
rodzaju podmiotów zachowania, tj. przerwy w łańcuchu dostaw opodatkowanych 
podatkiem od wartości dodanej, powstałej za sprawą jednego z zaangażowanych 
weń podatników, który znika pozostawiając po sobie nieuregulowane kwoty 
podatku należnego, odliczanego następnie przez kolejnego handlowca  
w łańcuchu.

3 4 

1  Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. Ustawa obowiązywała w okresie objętym kontrolą oraz w czasie 
przeprowadzania kontroli. 

2  Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.
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Uszczuplanie dochodów podatkowych, w szczególności z tytułu VAT, wystę-
puje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozmiary 
tego zjawiska istotnie wpływają na możliwość realizacji zadań publicznych. 
Polska należy do państw, w których problem ten w ostatnich latach wystą-
pił szczególnie wyraźnie. Na szeroką skalę występowało zjawisko wyłudza-
nia VAT. Najgroźniejsze były tworzone przez oszustów struktury, by pozo-
rować przepływ towarów między krajami UE i wyłudzać podatek. Nasiliło 
się zjawisko wykorzystywania fikcyjnych faktur. W 2015 r. służby podległe 
Ministrowi Finansów wykryły 360 tys. takich faktur na kwotę 82 mld zł. 
Dochody z podatku od towarów i usług, stanowiące podstawowe źródło 
dochodów budżetu państwa, były istotnie zagrożone.  

Kluczowym problemem pozostawała niewystarczająca skuteczność orga-
nów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw 
związanych z VAT, a w konsekwencji eliminowanie różnicy pomiędzy ocze-
kiwanymi dochodami z tytułu VAT a kwotą faktycznie pobraną przez organy 
podatkowe. Na poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej były podejmo-
wane inicjatywy dążące do eliminacji oszustw podatkowych w obszarze 
VAT i poprawy efektywności system podatkowego.  

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała od kilku lat o szybsze wdrażanie roz-
wiązań mających na celu poprawę skuteczności zwalczania oszustw podat-
kowych. Niską skuteczność działań podejmowanych przez Ministra Finan-
sów i podległe mu jednostki wykazały wyniki poprzednich kontroli NIK, 
w szczególności przeprowadzonej w II półroczu 2013 r. kontroli Zwalczanie 
oszustw w podatku od towarów i usług3 oraz przeprowadzonej w II półroczu 
2015 r. kontroli Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego 
faktur dokumentujących czynności fikcyjne4. 

Zadaniem służb podległych Ministrowi Finansów jest szybkie identyfi-
kowanie podmiotów dokonujących oszustw oraz ich wykreślanie z reje-
stru podatników, a także niedopuszczenie do rejestracji podmiotów nie-
rzetelnych. Okres objęty kontrolą obejmuje dwa stany prawne dotyczące 
struktury organów podatkowych i skarbowych, dla których cezurą był 
dzień 1 marca 2017 r., to jest data wejścia w życie przepisów powołujących 
do życia Krajową Administrację Skarbową. 

3  Informacja o wynikach kontroli Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług, Nr ewid. 
17/2014/P/13/042/KBF, Warszawa 2014. 

4  Informacja o wynikach kontroli Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne, Nr ewid. 24/2016/P/15/011/KBF,  Warszawa 2016. 

Pytanie definiujące   
cel główny kontroli
Czy organy podatkowe 
skutecznie i rzetelnie 
przeciwdziałały 
wyłudzeniom podatku VAT?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy organy podatkowe 
skutecznie i rzetelnie 
przeprowadzały analizę 
ryzyka związanego 
z przestrzeganiem 
przepisów podatkowych 
oraz posługiwały się 
narzędziami informatycznymi 
wspomagającymi typowanie 
podmiotów do kontroli VAT?  
2. Czy organy podatkowe 
skutecznie i rzetelnie 
zatrzymywały zwroty podatku 
VAT podmiotom stosującym 
oszukańcze praktyki?
3. Czy organy podatkowe 
skutecznie i rzetelnie 
monitorowały firmy nowo 
powstałe oraz wykreślały 
z rejestru podatników 
nierzetelnych? 
4. Czy Minister Finansów 
wyznaczył podległym 
jednostkom zadania  
w sprawach: 
– zwrotu podatku VAT,
– weryfikowania danych 
rejestracyjnych podatników 
VAT oraz wykreślania 
podmiotów nierzetelnych 
z rejestru podatników oraz 
rzetelnie nadzorował ich 
realizację?   
5. Czy Minister skutecznie 
i rzetelnie rozpoznawał 
zagrożenia w dokonywaniu 
zwrotów VAT oraz 
prowadzeniu wiarygodnego 
rejestru podatników VAT 
oraz wypracował rozwiązania 
mające na celu uniemożliwienie 
firmom nierzetelnym wejście 
oraz funkcjonowanie  
w systemie podatku VAT?   
6. Czy narzędzia 
informatyczne wspomagające 
typowanie podmiotów  
do kontroli umożliwiały 
trafne i szybkie identyfikowanie 
podmiotów mających na celu 
wyłudzenie zwrotów VAT?

Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Finansów  
10 urzędów skarbowych

Okres objęty kontrolą
Od 1 stycznia 2016 r.  
do 30 czerwca 2017 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia poprawę skuteczności dzia-
łania aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT. 
Świadczy o tym osiągnięty w 2017 r. wyraźny wzrost dochodów 
z podatku od towarów i usług, który był efektem dobrej koniunktury 
w gospodarce, jak i poprawy ściągalności tego podatku. 

Minister Finansów rzetelnie rozpoznawał zagrożenia i konsekwentnie 
wdrażał zmiany w zakresie podatku od towarów i usług mające na celu 
przeciwdziałanie wyłudzeniom tego podatku.

W kontrolowanym okresie, od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 
wprowadzony został szeroki pakiet zmian legislacyjnych i organi-
zacyjnych. Minister Finansów zaproponował także kolejne rozwią-
zania mające na celu ograniczenie wyłudzeń podatku od towarów 
i usług takie jak mechanizm podzielonej płatności, system teleinfor-
matyczny izby rozliczeniowej, centralny rejestr faktur. 

Oprócz rozwiązań prawnych stopniowo wprowadzane były narzędzia 
informatyczne, umożliwiające organom administracji skarbowej spraw-
niejsze weryfikowanie, zarówno na poziomie centralnym jak i lokal-
nym, danych wykazywanych w deklaracjach VAT i ewidencjach zakupu 
i sprzedaży VAT. Wykorzystanie tych narzędzi było ograniczone, gdyż 
objęcie obowiązkiem raportowania JPK_VAT ostatniej, najliczniejszej 
grupy podatników VAT nastąpiło w 2018 r.   

Minister Finansów prawidłowo ukierunkował działania urzędów 
skarbowych na identyfikowanie podmiotów nierzetelnych w celu ich 
niedopuszczenia do rejestracji jako podatników VAT oraz na wykre-
ślanie takich podmiotów z prowadzonych rejestrów, a także weryfi-
kowanie zasadności deklarowanej przez podatników VAT nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym. Rzetelnie prowadzony był moni-
toring wyznaczonych urzędom skarbowym zadań. Nie wyelimino-
wało to jednak opóźnień w wykreślaniu z rejestru podatników VAT 
podmiotów nierzetelnych oraz niejednorodnej praktyki stosowania 
w urzędach skarbowych niektórych przepisów dotyczących wykre-
ślania przedsiębiorców z rejestru podatników VAT.       

Działania kontrolne, prowadzone w badanym okresie przez urzędy skar-
bowe oraz urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-
-skarbowe, miały w dużej mierze charakter następczy. Podatek wymie-
rzany był podmiotom działającym w sposób fikcyjny, które na etapie 
kontroli nie prowadziły działalności, a kontakt z nimi był utrudniony 
lub nie było z nimi kontaktu oraz „słupom”, które jedynie firmowały fik-
cyjną działalność. W rezultacie w niewielkiej części udawało się odzy-
skać wyłudzony VAT.   

W kontrolowanych 10 urzędach skarbowych rzetelnie prowadzono 
analizy ryzyka rejestracji podatników oraz monitorowano podmioty 
zaliczone w wyniku tej analizy do grupy wysokiego ryzyka rejestracji.  
W uzasadnionych przypadkach podmioty były wykreślane z rejestru 

Najwyższa Izba Kontroli 
pozytywnie oceniła 
poprawę skuteczności 
organów podatkowych 
w zapobieganiu 
nieprawidłowościom w VAT 
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podatników VAT i VAT UE. Jednak rejestry te nie zawsze były dosta-
tecznie szybko aktualizowane. Nie weryfikowano na bieżąco podmio-
tów pod kątem spełnienia kryteriów do wykreślenia lub mimo ustale-
nia przesłanek do wykreślenia nie wykreślano takich podmiotów bez-
zwłocznie z rejestru podatników VAT.   

Na bieżąco oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów prowadzone 
były w badanych urzędach skarbowych działania weryfikacyjne mające 
na celu sprawdzenie zasadności zwrotów zadeklarowanych przez 
podatników. Analizowano okoliczności mogące mieć wpływ na ich 
wypłatę, wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne oraz bazy 
danych. W uzasadnionych przypadkach podejmowano kontrole podat-
kowe. 

W badanych urzędach skarbowych rzetelnie typowano podmioty 
do kontroli podatkowych wykorzystując dostępne dane oraz narzę-
dzia informatyczne, a kontrole częściej kończyły się wykryciem nie-
prawidłowości w rozliczeniach VAT podatników. Jednak niezadowa-
lające było tempo reakcji na zidentyfikowane zagrożenia. W połowie 
kontrolowanych urzędów skarbowych kontrole podejmowano kilka 
miesięcy po ustaleniu istotnych przesłanek uzasadniających ich prze-
prowadzenie.  

Wyraźny wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od towarów 
i usług w 2017 r. wystąpił w okresie dobrej – kolejny rok z rzędu – sytu-
acji gospodarczej. Zdaniem NIK nadal występują poważne zagrożenia 
dla gromadzenia dochodów z VAT. Wymagają one intensywnych dzia-
łań służb podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, wspar-
tych nowymi narzędziami analitycznymi mającymi na celu usprawnie-
nie oraz przyspieszenie reakcji na rozpoznawane ryzyka.
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 Skuteczność obowiązujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych, 
w tym stosowanych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
była rzetelnie monitorowana przez Ministra Finansów. Wyniki pro-
wadzonych analiz posłużyły do opracowania różnorodnych narzędzi 
mających na celu ograniczenie rozmiarów oszustw w VAT oraz zakłó-
ceń warunków konkurencji. Do najważniejszych wprowadzonych zmian 
należy zaliczyć:       

 − obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży 
VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego przez podatników czyn-
nych, prowadzących ewidencję przy użyciu programów komputerowych 
oraz obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego całości  
lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych; 

 − pakiet paliwowy wprowadzający modyfikację zasad rozliczania podat-
ku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;

 − pakiet przewozowy wprowadzający system monitorowania drogowego 
przewozu towarów wrażliwych; 

 − pakiet rozwiązań uszczelniających pobór VAT, w szczególności likwi-
dacja rozliczeń kwartalnych dla określonych grup podatników, zmiany 
w zakresie rejestracji i wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT, 
modyfikacja zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dniowym, 
rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, 
przywrócenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT 
oraz zaostrzenie sankcji karnych skarbowych za wystawianie fikcyj-
nych faktur; 

 − utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej w wyniku połączenia 
administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 

Rozbudowane zostały narzędzia informatyczne wykorzystujące dane 
z obowiązkowo składanych przez podatników rejestrów VAT. Dostęp urzę-
dów skarbowych do jednolitych plików kontrolnych oraz centralnie iden-
tyfikowanych niezgodności w rozliczeniach podatników i ich kontrahen-
tów usprawnił weryfikację deklarowanych przez przedsiębiorców kwot 
podatku naliczonego i należnego, w tym weryfikację zasadności deklaro-
wanych zwrotów VAT. Proces ten był ograniczony, gdyż obowiazek raporto-
wania JPK_VAT przez wszystkich podatników VAT wprowadzony był stop-
niowo, od 1 lipca 2016 r. do 1 stycznia 2018 r. 

Utrzymujący się wysoki poziom luki podatkowej w VAT uzasadniał przy-
gotowanie kolejnych środków usprawniających pobór podatku od towa-
rów i usług oraz zwalczanie najpoważniejszych oszustw podatkowych. 
Projekty takich zmian w badanym okresie zostały przygotowane lub 
były w fazie opracowywania założeń (koncepcji), do najważniejszych 
z nich należą: 

 − mechanizm podzielonej płatności, 
 − system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR), 
 − publiczny rejestr rachunków bankowych podatników do rozliczeń VAT, 
 − centralny rejestr faktur. 

Minister Finansów 
konsekwentnie wdrażał 
zmiany przeciwdziałające 
wyłudzeniom  
w podatku VAT

Rozbudowano 
narzędzia analityczne 
wspomagające typowanie 
podmiotów do kontroli 

Projekty nowych narzędzi 
przeciwdziałających 
niebezpiecznym zjawiskom 
zakłócającającym warunki 
konkurencji  
oraz zagrażającym  
stabilności dochodów z VAT  
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Przygotowane zmiany były zbieżne z kierowanymi od kilku lat wnioskami NIK, 
w szczególności: 
–  po przeprowadzonej w II półroczu 2013 r. kontroli – wnioskiem o szyb-

kie wprowadzanie rozwiązań ułatwiających zwalczanie oszustw w VAT, 
które sprawdziły się w innych krajach, w tym rozważenie przyspieszenia 
prac nad wprowadzeniem w Polsce modelu hurtowni danych VAT opar-
tych na Jednolitym Pliku Audytowym5, 

–  po przeprowadzonej w II półroczu 2015 r. kontroli – wnioskiem o szyb-
kie wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę skuteczności w zwal-
czaniu oszustw podatkowych popełnianych z wykorzystaniem faktur 
dokumentujących czynności fikcyjne. 

Wprowadzane przez Ministra Finansów różnorodne rozwiązania majace 
na celu ograniczenie wyłudzeń podatku od towarów i usług doprowadziły 
do obniżenia się poziomu luki podatkowej w VAT. Za wcześnie jednak aby 
stwierdzić, że osiągnięta poprawa ściągalności podatku VAT będzie trwała. 

Minister Finansów prawidłowo wyznaczył jednostkom podległym zada-
nia w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT, w tym doty-
czące rejestracji nowych podatników VAT, monitoringu działalności podat-
ników, dokonywania zwrotu podatku VAT oraz wykreślania z rejestru VAT. 
W ramach nadzoru nad realizacją powyższych zadań, Ministerstwo 
Finansów rzetelnie prowadziło analizy skuteczności czynności weryfi-
kacyjnych podejmowanych przez urzędy skarbowe wobec podmiotów 
rejestrujących się i nowo powstałych, monitorowało wykreślanie podat-
ników z rejestru VAT, analizowało dane w zakresie zwrotów podatku VAT, 
efektów kontroli prowadzonych przez jednostki podległe oraz dane doty-
czące wymiany informacji o VAT. Organizowano również liczne szkolenia 
dla pracowników podległych jednostek na temat wyłudzeń w VAT, a tema-
tyce tego podatku nadany został priorytet. Prowadzone były kontrole pra-
widłowości realizacji zadań w jednostkach podległych. 

Poprawie uległy efekty kontroli rozliczeń VAT prowadzonych przez urzędy 
skarbowe w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. Kwota stwierdzonych nie-
prawidłowości wyniosła 7.580,9 mln zł i była o 53,1% wyższa niż w 2015 r. 
Efekty kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. utrzymywały się 
na podobnym poziomie jak w I półroczu 2016 r. Kwota stwierdzonych nie-
prawidłowości wyniosła 2 742,9 mln zł i była nieznacznie niższa (o 3,6%) 
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W całym 2017 r. stwier-
dzono nieprawidłowości na kwotę 5 470,7 mln zł.

W wyniku postępowań kontrolnych rozliczeń VAT przeprowadzonych 
przez urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-skar-
bowe, kwoty podatku wymierzone decyzjami i wynikające ze złożonych 
przez podatników korekt deklaracji wyniosły 20 069,7 mln zł w 2016 r., 
tj. o 19,7% więcej niż w 2015 r. oraz 6266,1 mln zł w I półroczu 2017 r., 
tj. o 30,2% mniej niż w I półroczu 2016 r. W całym 2017 r. stwierdzono nie-
prawidłowości na kwotę 13 040,4 mln zł. W I półroczu 2017 r. przeprowa-

5  Rozwiązanie rozważane przez Komisję Europejską w celu lepszego sposobu poboru i kontroli 
podatku VAT (raport z grudnia 2011 r. KOM (2011) 851).  
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skarbowych zadania  
w zakresie zwalczania 

nadużyć w VAT 

Efekty kontroli organów 
podatkowych wyraźnie 
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dzona została reforma organizacji służb administracji podatkowej, kontroli 
skarbowej i Służby Celnej co mogło skutkować przejściowym obniżeniem 
efektów kontroli.  

Rozmiary ujawnionych nieprawidłowości były znaczne, jednak w niewiel-
kiej części udawało się odzyskać wyłudzony podatek, który wymierzany 
był podmiotom działającym w sposób fikcyjny, z którymi nie było kontaktu 
lub „słupom”.  

W badanych urzędach skarbowych rzetelnie prowadzono analizy ryzyka 
rejestracji podatników oraz monitorowano podmioty zaliczone w wyniku 
tej analizy do grupy wysokiego ryzyka rejestracji. W uzasadnionych przy-
padkach podmioty były wykreślane z rejestru podatników VAT i VAT UE. 

Przy pierwszej rejestracji na potrzeby podatku VAT naczelnicy urzędów 
skarbowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów z sierpnia 2016 r. 
zintensyfikowali działania weryfikacyjne wobec wszystkich podmiotów. 
Miały one na celu wzmocnienie walki z oszustwami poprzez niedopuszcze-
nie do wejścia oraz funkcjonowania w systemie podatku VAT firm nierzetel-
nych. Skuteczność tych działań w sakli kraju wobec podmiotów, u których 
poziom ryzyka został określony jako wysoki, liczona relacją liczby pod-
miotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych z rejestru podatników 
VAT do wszystkich podmiotów z grupy wysokiego ryzyka, wyniosła 13,0% 
w 2016 r. oraz 22,5% w I półroczu 2017 r.  

Ministerstwo Finansów nie prowadziło szczegółowej analizy czasu trwa-
nia procesu rejestracji podatników VAT. Ustalenia w kontrolowanych urzę-
dach skarbowych wykazały, że każdorazowe prowadzenie działań spraw-
dzających przed zarejestrowaniem na potrzeby podatku VAT wpłynęło 
także na wydłużenie się tego procesu. Zdaniem NIK rozważenia wymaga 
czy zakres weryfikacji, przyjęty w wytycznych Ministerstwa z sierpnia 
2016 r., do sprawdzania przy pierwszej rejestracji czy podmiot znajduje 
się pod adresem rejestracyjnym jak również miejsc prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, jest, poza obszarami podwyższonego ryzyka, uzasadniony 
i nie narusza prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Na podstawie badanej próby 320 spraw, w których podmioty zostały 
wykreślone z rejestru podatników VAT, we wszystkich kontrolowanych 
jednostkach stwierdzono opóźnienia w podejmowaniu czynności spraw-
dzających i wykreślaniu podmiotów z rejestrów podatników VAT w sytu-
acji zaistnienia przesłanek określonych w ustawie o podatku od towarów 
i usług. W rezultacie rejestry nie zawsze były dostatecznie szybko aktuali-
zowane, gdyż nie były na bieżąco weryfikowane podmioty pod kątem speł-
nienia kryteriów do wykreślenia. 

Ustalenia kontroli w 10 urzędach skarbowych wykazały niejednolitą prak-
tykę w zakresie zawiadamiania podmiotów o ich wykreśleniu z rejestru 
podatników VAT. Przeważnie naczelnicy urzędów skarbowym zawiada-
miali o tym fakcie podatnika, który mimo obowiązku nie zgłosił zaprzesta-
nia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, natomiast 
w dwóch urzędach skarbowych takich zawiadomień nie wysłano, wska-
zując na nieuregulowanie tej kwestii w art. 96 ust. 8 ustawy o podatku 

Rzetelnie weryfikowano 
podmioty rejestrujące się 
oraz nowo powstałe 

Szeroki zakres działań 
weryfikacyjnych wpłynął 
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rejestracji podatników VAT 

Stwierdzono przypadki 
opóźnień w identyfikowaniu 
firm kwalifikujących się 
do wykreślenia z rejestru 
podatników VAT

Niejednolicie postępowano 
w zakresie zawiadamiania 
podmiotów o ich 
wykreśleniu z rejestru 
podatników VAT 
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od towarów i usług. W siedmiu kontrolowanych urzędach skarbowych 
zawiadamiano podatników wykreślonych na podstawie wprowadzonego 
od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku od towarów i usług – art. 96 
ust. 9a, a w trzech urzędach skarbowych – do czasu przekazania przez Mini-
sterstwo Finansów we wrześniu 2017 r. nowych procedur postępowania 
w sprawie prowadzenia rejestru podatników VAT – nie zawiadamiano. 

Stwierdzone opóźnienia w wykreślaniu podmiotów nierzetelnych z rejestru 
podatników VAT, a także niejednolite postępowanie naczelników urzędów 
skarbowych w zakresie zawiadamiania podmiotów wykreślonych świadczą 
o niewystarczającym nadzorze Ministra Finansów w tym zakresie. 

Na podstawie badanej próby 238 zadeklarowanych przez podatników 
zwrotów VAT na kwotę 1685,3 mln zł, NIK stwierdziła, że w 10 kontrolowa-
nych urzędach skarbowych podejmowano rzetelne działania w celu spraw-
dzenia zasadności zwrotów zadeklarowanych przez podatników, analizując 
okoliczności mogące mieć wpływ na ich wypłatę oraz podejmując w uza-
sadnionych przypadkach kontrole podatkowe. Działania weryfikacyjne pro-
wadzone były na bieżąco oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. 
W badanych sprawach NIK nie zakwestionowała zasadności dokonanych 
zwrotów, a ustalone jednostkowe uchybienia nie miały wpływu na ocenę 
ogólną. Nie stwierdzono przypadków długotrwałego i nieuzasadnionego 
wstrzymywania należnych zwrotów VAT. 

W badanych urzędach skarbowych rzetelnie typowano podmioty do kon-
troli wykorzystując istotne wskazania ze źródeł zewnętrznych oraz 
wewnętrznych. Przy mniejszej liczbie przeprowadzanych kontroli, wzrosła 
częstotliwość wykrywania nieprawidłowości w rozliczeniach VAT, która 
wyniosła 76,5% w 2015 r., 78,9% w 2016 r., 81,9% w I półroczu 2017 r. 
oraz 83,3% w całym 2017 r.

Badanie próby 73 kontroli planowych oraz 61 kontroli zrealizowanych 
poza planem wykazało, że w połowie kontrolowanych urzędów skarbo-
wych, kontrole planowe były rozpoczynane średnio od trzech do jedenastu 
miesięcy od powzięcia informacji wskazujących na duże ryzyko wystąpie-
nia nieprawidłowości, a kontrole doraźne w połowie kontrolowanych urzę-
dów od trzech do sześciu miesięcy. Czas reakcji na rozpoznane ryzyka wyni-
kał między innymi z konieczności realizacji innych priorytetowych kontroli, 
w tym dotyczących zwrotów podatku VAT, oczekiwania na rezultaty kontroli 
u kontrahentów typowanego podmiotu oraz ograniczonych możliwościami 
kadrowych w stosunku do ilości spraw oczekujących na realizację. Zda-
niem NIK czas reakcji na zidentyfikowane duże ryzyka wystąpienia niepra-
widłowości powinien ulec skróceniu. W 115 badanych sprawach przepro-
wadzono postępowania podatkowe, które w 19 przypadkach zakończyły 
się w terminie określonym w art. 139 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, 
a w połowie badanych urzędów skarbowych trwały średnio więcej niż 
15 miesięcy. Przedłużanie postępowań podatkowych było spowodo-
wane przede wszystkim oczekiwaniem na rezultaty czynności spraw-
dzających lub kontroli podatkowych przeprowadzanych u kontra-
hentów weryfikowanego podmiotu, a także trudnościami w zebraniu 
kompletnego materiału dowodowego. W trzech (z 10) kontrolowanych 

Rzetelnie weryfikowano 
zasadność zwrotów VAT 

Prawidłowo typowano 
podmioty do kontroli

Niezadowalający był  
czas reakcji na rozpoznane 

istotne ryzyka 
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urzędach skarbowych stwierdzono przypadki nieuzasadnionych przerw 
w prowadzeniu postępowań podatkowych, co było działaniem nierze-
telnym. Zdaniem NIK mimo, że długotrwałe prowadzenie postępowań 
podatkowych było przeważnie rezultatem czynników, na które organy 
podatkowe miały ograniczony wpływ, to wielomiesięczne wyjaśnianie 
prawidłowości rozliczenia VAT świadczy o niewystarczającej skuteczno-
ści służb skarbowych w tym zakresie.

W trzech kontrolowanych urzędach skarbowych stwierdzono przypadki 
opóźnień w kierowaniu do komórki postępowań przygotowawczych spraw 
wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronio-
nego lub opóźnień we wszczynaniu postępowań karnych skarbowych. 
W ocenie NIK sprawy te były prowadzone nierzetelnie. Wyjaśnienie oko-
liczności popełnienia czynu zabronionego oraz ustalenie osób odpowie-
dzialnych powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie.  
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NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach Ministra Finansów 
i nie przekazała wniosków w wystąpieniu pokontrolnym. Jednak zdaniem 
NIK wyniki kontroli wskazują na potrzebę: 

1)  zintensyfikowania prac w zakresie przygotowania oraz wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi informatycznych do analizy obszarów wyso-
kiego ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli w celu uspraw-
nienia oraz przyspieszenia reakcji służb podległych Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej na rozpoznane zagrożenia; 

2)  wzmocnienia nadzoru nad realizacją zadań urzędów skarbowych 
w zakresie: 
a.  rejestracji podatników, w tym na rzecz jednolitego sposobu postę-

powania oraz przeciwdziałania nieuzasadnionym opóźnieniom 
w wykreślaniu z rejestrów VAT podmiotów nierzetelnych; 

b.  spraw karnych skarbowych, w tym wszczynania postępowań przy-
gotowawczych; 

3)  usprawnienia procesu rejestracji podatników, także w celu ograniczenia 
przypadków przedłużania się czynności weryfikacyjnych;  

4)  monitorowania skuteczności wprowadzanych rozwiązań mających 
uszczelnić system podatku VAT i poprawić efektywność jego poboru;

5)  szybkiego wdrażania kolejnych rozwiązań mających na celu ogranicze-
nie procederu wyłudzania VAT jeżeli dotychczas wprowadzone będą 
niewystarczające.      

5.1.  Rozpoznawanie przez Ministra Finansów zagrożeń 
w przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku VAT 
oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu 
uniemożliwienie firmom nierzetelnym wejście  
oraz funkcjonowanie w systemie podatku VAT

Minister Finansów rzetelnie rozpoznawał zagrożenia w przeciwdziałaniu 
wyłudzeniom podatku VAT, w tym dokonywaniu zwrotów VAT oraz pro-
wadzeniu rejestru podatników VAT oraz wypracował rozwiązania mające 
na celu uniemożliwienie firmom nierzetelnym wejście oraz funkcjonowanie 
w systemie podatku VAT. W latach 2016–2017 nastąpiły znaczące zmiany 
legislacyjne i organizacyjne mające na celu zapobieganie oszustwom 
w zakresie podatku od towarów i usług.    

Infografika nr 1  
Pakiet zmian systemowych służących przeciwdziałaniu wyłudzeniom podatku VAT 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów.

Ze względu na rozpoznane jeszcze przed 2016 r. zagrożenia w branży 
paliwowej, w której występowało najwyższe ryzyko wyłudzeń podatku 
od towarów i usług, wprowadzone zostały rozwiązania, które ograniczyły 
nadużycia w obrocie paliwami. Ich skuteczność była na bieżąco monitoro-
wana. Pakiet paliwowy, wprowadzony od 1 sierpnia 2016 r., ustawą z dnia 
7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektó-
rych innych ustaw6, przyczynił się. do realizacji wyższych dochodów z VAT. 

6  Dz. U. poz. 1052, ze zm.
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rych innych ustaw6, przyczynił się. do realizacji wyższych dochodów z VAT. 

6  Dz. U. poz. 1052, ze zm.
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Według analiz Ministerstwa Finansów, w efekcie wprowadzenia pakietu 
paliwowego, a także obowiązującego od 2 września 2016 r. pakietu ener-
getycznego7 oraz od 18 kwietnia 2017 pakietu przewozowego8, podmioty 
posiadające koncesję na obrót paliwami i składające pliki JPK_VAT wpłaciły 
w I półroczu 2017 r. podatek VAT wyższy o około 2,5 mld zł niż w I półroczu 
2016 r. Podjęcie działań zapobiegających wyłudzaniu podatku od towarów 
i usług w obrocie paliwami, w szczególności w związku z ich wewnątrzw-
spólnotowym nabyciem z innych krajów Unii Europejskiej było uzasadnione 
skalą stwierdzonych w latach poprzednich nieprawidłowości w podatku 
od towarów i usług. Ustalenia w tym obszarze stanowiły 39,2% w 2015 r. 
oraz 40,0% w 2016 r. sumy ustaleń organów kontroli skarbowej. 

Od 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie szeroki pakiet zmian uszczelniają-
cych VAT wprowadzony ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw9 (tzw. pakiet 
uszczelniający). Ministerstwo Finansów uwzględniając wzrost dochodów 
budżetu państwa w I półroczu 2017 r. oszacowało, że zakładane (w tym okre-
sie) skutki wprowadzonej regulacji na kwotę 1,4 mld zł zostały zrealizowane. 

W ramach pakietu uszczelniającego wdrożono rozwiązania nakierowane 
na eliminację oszustw w podatku VAT oraz poprawę ściągalności tego 
podatku, do których należą:   
a)  likwidacja rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podat-

nicy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz brak moż-
liwości rozliczeń kwartalnych dla nowych podatników w okresie pierw-
szych dwunastu miesięcy od rejestracji jako podatnicy VAT czynni;

b)  zmiana zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym; 
c)  obowiązek składania przez część podatników deklaracji (i korekt dekla-

racji) dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną; 
d)  obowiązek składania informacji podsumowujących za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne; 
e)  zmiany w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów 

dla potrzeb VAT, niedokonywanie rejestracji podmiotów, które złożyły 
zgłoszenie rejestracyjne, a w wyniku weryfikacji informacji zawartych 
w zgłoszeniu rejestracyjnym okazało się, że podmiot ten nie istnieje  
lub mimo podjęcia udokumentowanych prób nie ma możliwości skon-
taktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem;

f)  rozszerzenie zakresu instytucji solidarnej odpowiedzialności nabywcy 
za zobowiązania podatkowe dostawcy przez objęcie nią transakcji, któ-
rych przedmiotem są takie towary jak: folia typu stretch, dyski twarde 
oraz olej rzepakowy;

g)  wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika dokonującego 
rejestracji w imieniu podatnika do kwoty 500 tys. zł za zaległości podat-
kowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

7  Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1165, ze zm.). 

8  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 
poz. 708, ze zm.).

9  Dz. U. poz. 2024. 
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pakiet uszczelniający VAT 
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h)  przywrócenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT; 
i)  podwyższenie kary za wystawianie i posługiwanie się fałszywymi faktu-

rami, przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym;
j)  modyfikacja rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz 

kaucji gwarancyjnej,
k)  objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia: 

 − niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług 
budowlanych;

 − transakcji, których przedmiotem są procesory oraz określone towary 
z kategorii złota, srebra oraz platyny. 

Mechanizm odwróconego obciążenia, będący odstępstwem od generalnej 
zasady obowiązującej na gruncie podatku od towarów i usług, iż podatni-
kiem z tytułu podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów jest dostawca, 
wprowadzony został do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 kwiet-
nia 2011 r.10 Od tego czasu jego zastosowanie było stopniowo rozszerzane. 
Od 1 lipca 2015 r.11 zakres stosowania tego mechanizmu obejmuje tele-
fony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne, takie jak tablety, 
notebooki, laptopy oraz konsole do gier wideo, towary z kategorii złota, nie-
obrobione plastycznie metale nieżelazne (takie jak aluminium, ołów, cynk, 
cyna i nikiel) oraz kolejne towary z kategorii stali. 

Mechanizm odwróconego obciążenia spowodował ograniczenie skali 
oszustw w obrocie towarami, które zostały nim objęte, jednak wyniki analiz 
prowadzonych przez organy kontroli skarbowej i wywiad skarbowy wska-
zały, że odwrotne obciążenie nie rozwiązuje problemu oszustw w sposób 
systemowy, a jedynie doraźnie, ponieważ objęcie tym mechanizmem danej 
grupy towarów powoduje przeniesienie procederu oszustw na inne towary, 
pozostające poza tym mechanizmem. Wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez urzędy kontroli skarbowej po objęciu mechanizmem odwróconego 
obciążenia towarów z branży elektronicznej wykazały, że kontrolowane 
podmioty znacząco zmniejszyły obrót tymi towarami, jednocześnie roz-
poczynając bądź znacząco zwiększając obrót nową kategorią produktów, 
np. dyskami twardymi. W 2017 r. Polska uzyskała zgodę na objęcie odwró-
conym obowiązkiem podatkowym dostaw dysków twardych12. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Gruza wyjaśnił,  
że odwrócone obciążenie nie jest rozwiązaniem systemowym, a narzędziem 
tymczasowym do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych takich  
jak pakiet paliwowy, pakiet przewozowy, mechanizm podzielonej płatności, 
STIR i centralny rejestr faktur.  

10  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy   
– Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332). 

11  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605). 

12  Decyzja Rady (UE) 2017/1856 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie upoważnienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo 
od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. Urz. L 265 z 14.10.2017 r., s. 21).
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Ważną zmianą jakościową było uruchomienie systemu wskierającego 
wykrywanie naruszeń przepisów prawa podatkowego w oparciu o dane 
z prowadzonej przez podatników ewidencji na potrzeby podatku VAT 
i przekazywanej w postaci jednolitego pliku kontrolnego. Obowiązek rapor-
towania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, poczynając od danych 
za lipiec 2016 r. mają podatnicy VAT czynni posiadający status „dużego 
przedsiębiorcy” w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, prowadzący ewidencję przy użyciu programów komputerowych. 
Z obowiązku tego do końca 2016 r. zwolnieni byli mali i średni przedsię-
biorcy prowadzący ewidencję przy użyciu programów komputerowych, 
a do końca 2017 r. mikroprzedsiębiorcy. W 2018 r. nastąpiło pełne objęcie 
obowiązkiem raportowania JPK_VAT wszystkich podatników VAT.    

Obowiązek przekazywania, bez wezwania organu podatkowego, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej ewidencji 
na potrzeby podatku VAT, w postaci jednolitego pliku kontrolnego za okresy 
miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca wprowadzono ustawą z dnia 
13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektó-
rych innych ustaw13. Ustawą z 13 maja 2016 r. wprowadzono także zmiany 
do ustawy o podatku od towarów i usług polegające na doprecyzowaniu 
zakresu danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT, o której mowa w art. 109 
ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz na wprowadzeniu 
wymogu podawania w ewidencji numeru identyfikacji podatkowej kontra-
henta (przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.).   

Na podstawie danych z JPK_VAT w Ministerstwie Finansów prowadzono 
analizy, których celem była identyfikacja podmiotów podejrzewanych o nie-
prawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w szczególności o udział 
w oszustwach karuzelowych. Analizowane były przede wszystkim pod-
mioty, które wykazywały wysokie zwroty podatku VAT (powyżej założonej 
kwoty) zarówno jako kwoty do zwrotu na rachunek bankowy, jak i kwoty 
do przeniesienia, a jednocześnie dane z ich ewidencji wskazywały na naru-
szenie przepisów prawa podatkowego. Do września 2017 r., korzystając 
z plików JPK_VAT przeprowadzono 84 analizy, w tym 62 dotyczące podat-
ników z wnioskowanymi zwrotami na rachunek bankowy i 22 dotyczące 
podatników z wykazanymi kwotami do przeniesienia na kolejne okresy 
rozliczeniowe. Wyniki analiz były przekazywane do właściwych urzędów 
skarbowych. Z objętych analizami zwrotów VAT na kwotę 160,7 mln zł, 
wstrzymano zwroty na kwotę 49,0 mln zł oraz w 28 sprawach wszczęto 
kontrole podatkowe. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie były znane 
wyniki tych kontroli.    

Ministerstwo Finansów – Pion Terenowy Departamentu Poboru Podat-
ków we Wrocławiu generowało, za pomocą narzędzia teleinformatycznego 
JPK_Analizator, raporty o niezgodnościach pomiędzy danymi w plikach JPK_VAT 
i deklaracjach podatkowych podatnika oraz jego kontrahenta za dany okres. Ana-
liza wykazanych w raportach niezgodności umożliwiała między innymi identyfi-
kację faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy 
VAT oraz przez podmioty, które nie złożyły deklaracji lub wykazały w dekla-
racjach „zerowe” obroty. Weryfikacja niezgodności wykazanych w raportach 

13  Dz. U. poz. 846, ze zm. 

Jedną z najważniejszych 
zmian było wprowadzenie 
obowiązku raportowania 

danych z ewidencji VAT  
w postaci jednolitego pliku 

kontrolnego oraz rozbudowa 
narzędzi analitycznych 

opartych na danych  
z JPK_VAT

Ministerstwo Finansów 
wykorzystywało dane  

z JPK_VAT do wykrywania 
oszustw karuzelowych 

Do urzędów skarbowych 
kierowano raporty  
o niezgodnościach  

w rozliczeniach podatników, 
oparte na danych z JPK_VAT 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

19

przeprowadzana była we właściwych urzędach skarbowych. Ministerstwo 
Finansów koordynowało i monitorowało na bieżąco ten proces. W rezultacie 
przeprowadzonych przez pracowników urzędów skarbowych czynności wery-
fikacyjnych, podatnicy sporządzili korekty deklaracji VAT wykazując podatek 
należny wyższy o kwotę 109,1 mln zł (według stanu na 10 listopada 2017 r.).  

Ministerstwo Finansów udostępniło jednostkom administracji skarbowej 
narzędzia informatyczne umożliwiające pobieranie i analizę danych z pli-
ków JPK_VAT – JPK_Analizer14, a następnie JPK_Lunetka (do września 2017 r. 
urzędy skarbowe pobrały prawie 70 tys. plików JPK_VAT), a także narzę-
dzie wspomagające weryfikację zasadności zadeklarowanych zwrotów 
podatku VAT (Moduł Ocena Mikroprzedsiębiorcy w aplikacji WRO-System), 
za pomocą którego wykonywana jest ocena ryzyka podatkowego mikro-
przedsiębiorcy. Zakwalifikowanie podmiotu do danego poziomu ryzyka 
powinno warunkować sposób dalszego postępowania urzędu skarbowego 
przed dokonaniem zwrotu podatku VAT. 

Na podstawie danych przekazywanych przez podatników w plikach JPK_VAT 
identyfikowano faktury, które zostały wystawione przez podmioty posia-
dające zaległości wymagalne. Ministerstwo Finansów opracowywało zbior-
cze zestawienia ujawnionych w plikach JPK_VAT faktur wystawionych przez 
największych dłużników15 celem zajęcia wierzytelności. Urzędy skarbowe 
przy wykorzystaniu modułu „Wierzytelności”16 w aplikacji WRO-System 
identyfikowały faktury wystawione przez pozostałych takich podatników. 
W wyniku zajęcia wierzytelności do 10 listopada 2017 r. wyegzekwowano 
kwotę 195,3 mln zł. 

W Ministerstwie Finansów utworzono wydział, którego zadaniem było 
identyfikowanie grup podmiotów współdziałających ze sobą w celu nie-
uprawnionego osiągnięcia korzyści finansowych, stosujących mechanizmy 
działań noszących znamiona przestępstwa. Analizy prowadzone były przy 
wykorzystaniu narzędzi informatycznych. 

W marcu 2017 r. rozpoczęto prace nad rozwiązaniami analitycznymi umoż-
liwiającymi centralną identyfikację i definiowanie ryzyk oraz czynników 
sprzyjających występowaniu przestępczości podatkowej. Od kwietnia 2017 r. 
przyjęta formuła identyfikacji podmiotów podwyższonego ryzyka była  
projektowana, testowana i rozwijana, a na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. 
rozpoczęto testy prototypów i przekazywanie wyników do dalszych analiz 
w jednostkach lokalnych Krajowej Administracji Skarbowej. W procesach 
analitycznych istotną rolę odgrywały dane zawarte w JPK_VAT, umożliwia-
jące analizę powiązań transakcyjnych pomiędzy podmiotami. Do urzędów 
celno-skarbowych przekazano wyniki analizy czterech łańcuchów transak-
cyjnych obejmujące 65 podmiotów, w celu oceny zasadności uruchomienia 
kontroli celno-skarbowej w wybranych podmiotach. 

14  Narzędzie, za pomocą którego jednostki KAS pobierają JPK_VAT. JPK_Analizer do 25 kwietnia 2017 r. 
było samodzielną aplikacją, a od 26 kwietnia 2017 r. to moduł aplikacji WRO-SYSTEM.  

15  Tj. z kwotą zaległości powyżej 100 tys. zł i jednostkowym przypisem powyżej założonej kwoty. 

16  Moduł dedykowany komórkom wierzycielskim i egzekucyjnym, który poprzez przeszukanie 
rejestrów zakupu i sprzedaży w repozytorium JPK, pozwala określić dla zadanego NIP podmiotu 
(zobowiązanego), listę jego kontrahentów (odbiorców faktur), dla których podmiot ten wystawił 
fakturę VAT.  
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W celu wspomagania procesu analizy typowań podmiotów podejrzanych 
o udział w przestępstwach karuzelowych i wyboru sposobu postępowania 
wobec tych podmiotów Minister Finansów powołał Zespół do spraw współ-
pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów w obszarze zwal-
czania przestępczości ekonomicznej17. W okresie od lipca do 30 września 
2017 r. Zespół skierował do realizacji w trybie kontroli celno-skarbowych 
cztery zidentyfikowane łańcuchy obejmujące 45 podmiotów, w tym w jed-
nym przypadku podjęto decyzję o równoległym prowadzeniu postępowa-
nia karnego skarbowego i kontroli celno-skarbowej. 

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują przepisy18 określające obowiązek przekazy-
wania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatko-
wych oraz dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg podatko-
wych przy użyciu programów komputerowych (jednolity plik kontrolny – JPK).  
Przy czym dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich podatników 
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzony 
został dwuletni okres przejściowy, tj. będą one obowiązane do przedkłada-
nia plików na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r. (a w okresie 
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci 
elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa 
w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa19).

Struktury JPK na żądanie obejmowały: faktury VAT (JPK_FA), księgi rachun-
kowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), dane o stanie magazynów 
(JPK_MAG). Planowano wdrożenie kolejnych struktur, tj. podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) i ewidencji przychodów (JPK_EWP). 
Ponadto opracowywana była struktura JPK_paragony. Przygotowując kata-
log struktur logicznych JPK, o których mowa w art. 193a ustawy Ordynacja 
podatkowa, Ministerstwo Finansów wzorowało się na modelu rekomendo-
wanym przez OECD20, przy czym katalog struktur JPK został rozszerzony 
w stosunku do tego modelu i objął (bądź obejmie) także ewidencje prowa-
dzone dla innych niż VAT podatków.

Organy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-skarbowe, 
zaczęły stopniowo korzystać z nowych możliwości i otrzymały od podatni-
ków (do 10 listopada 2017 r.) struktury JPK w 470 sprawach, w tym w 405 
w 2017 r. W większości przypadków podatnicy z własnej inicjatywy przeka-
zywali struktury JPK (416). W pozostałych przypadkach na żądanie organu (54).  

Na zwiększenie dochodów z podatku od towarów i usług, według analiz 
Ministerstwa Finansów, wpłynęło wprowadzenie systemu monitorowania 
drogowego przewozu towarów (SENT). Od wejścia w życie pakietu przewo-
zowego21 systemem tym zostały objęte: paliwa, odmrażacze na bazie alko-
holu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohol etylowy całko-

17  Zespół powołany Zarządzeniem nr 49 Szefa KAS z dnia 7 lipca 2017 r.

18  Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, ze zm.).

19  Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. 

20  Ang. Standard Audit File for Tax – SAF-T. 

21  Wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów (Dz. U. poz. 708). 
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wicie skażony, susz tytoniowy, a od 22 września 2017 r.22 oleje roślinne 
(przede wszystkim olej rzepakowy). Wprowadzenie pakietu przewozowego 
miało na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu wyrobami 
akcyzowymi. Wdrożone rozwiązanie oddziaływało przede wszystkim pre-
wencyjnie na podmioty gospodarcze. 

Ministerstwo Finansów projektując przepisy ustawy o systemie monitorowania 
drogowego analizowało między innymi funkcjonujący na Węgrzech od 1 stycznia 
2015 r. Elektroniczny System Kontroli Drogowego Przewozu Towarów (EKAER) 
służący do rejestracji w szczególności transportu towarów zakupionych w UE 
oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych. Polskie rozwiązanie, w odróżnieniu 
do węgierskiego, polega na monitorowaniu nie całości przewozów, a jedynie 
przewozu towarów tzw. wrażliwych dla dochodów budżetowych. 

Przygotowano dwa projekty ustawy nowelizującej pakiet przewozowy, 
które przewidywały w szczególności: 
–  wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych 

środka transportu, które stanowić miały uzupełnienie dla zgłoszenia 
przewozu; projekt został przedstawiony Komisji Europejskiej do noty-
fikacji, w sierpniu 2017 r. projekt wpłynał do Sejmu23;  

–  rozszerzenie systemu o monitorowanie przewozu towarów wrażliwych 
koleją, w styczniu 2018 r. projekt wpłynał do Sejmu24.

Do zmian legislacyjnych, których wprowadzenie miało na celu ograniczenia 
nadużyć podatkowych należą także:
–  obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu wartości transakcji pomię-

dzy przedsiębiorcami, powyżej którego istnieje obowiązek dokonania 
(przyjęcia) płatności poprzez rachunek płatniczy; zmiana wprowadzona 
ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej25,

–  rozszerzenie, od 1 stycznia 2015 r. rozporządzeniem z dnia 4 listopada  
2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących26, katalogu czynności podlegających obowiąz-
kowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; według 
szacunków Ministerstwa Finansów w wyniku zmiany tej regulacji dochody 
budżetu państwa w 2016 r. wzrosły o 120 mln zł, gdyż podatnicy zobowią-
zani do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej wykazy-
wali wyższe obroty, a tym samym wyższy podatek należny. 

Od 15 lipca 2016 r. obowiązuje zmiana ustawy o podatku od towarów 
i usług, która wprowadziła klauzulę nadużycia prawa w VAT27 (art. 5 ust. 4 
i 5 ustawy). Minister do spraw finansów publicznych, a po 1 marca 2017 r. 

22  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, 
których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 
poz. 1178). 

23  Druk sejmowy nr 1794.

24  Druk sejmowy nr 2156.

25  Dz. U. poz. 780. 

26  Dz. U. z 2016 r. poz. 1215. 

27  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846, ze zm.).
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Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał do 30 września 2017 r.  
14 opinii, w których stwierdzono, że elementy stanu faktycznego/zdarzenia 
przyszłego mogą stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy o podatku od towarów i usług. W sprawach tych upoważnieni dyrek-
torzy izb skarbowych, a po 1 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skar-
bowej odmówili wydania interpretacji indywidualnej, ponieważ stosownie 
do art. 14b § 5b ustawy Ordynacja podatkowa nie wydaje się interpretacji indy-
widualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przy-
szłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić 
nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów 
i usług. W tych sprawach wydane zostały postanowienia o odmowie wszczę-
cia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.  

W kontrolowanym okresie przygotowane zostały kolejne projekty roz-
wiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów 
i usług, takie jak:
–  mechanizm podzielonej płatności28, który zakłada, że płatność za nabyty 

towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowia-
dająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachu-
nek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast 
pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług 
jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT; 
mechanizm wprowadzony z dniem 1 lipca 2018 r. ustawą z dnia 15 grud-
nia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektó-
rych innych ustaw29; 

–  system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR), który zakłada 
dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania ban-
ków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełnia-
nia wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT; ponadto 
Szef KAS, zgodnie z dodanym art. 96b do ustawy o podatku od towarów 
i usług, prowadzi w postaci elektronicznej i podaje do publicznej wiado-
mości wykazy podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu 
skarbowego nie dokonał rejestracji na podstawie art. 96 ust. 4a, którzy 
zostali wykreśleni przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podat-
ników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 albo ust. 9a, a także podmiotów, 
których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona; ustawa 
z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-
działania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbo-
wych – weszła w życie 13 stycznia 2018 r.30;  

–  system kas fiskalnych on-line31, projekt zakładał sukcesywne wprowa-
dzanie kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego 
systemu informatycznego do ewidencji obrotu i kwot podatku należ-
nego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych; dane o sprzedaży mają 

28  Ang. split payment.

29  Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

30  Dz. U. poz. 2491. 
31  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (UA 35) 

z 18 września 2017 r.

Mechanizm  
podzielonej płatności 

Powstawały projekty  
kolejnych rozwiązań mających  
ograniczyć wyłudzenia w VAT  

System STIR 

Powstawały kolejne 
rozwiązania mające 
ograniczyć wyłudzenia w 
VAT  

System STIR

System  
kas fiskalnych on-line 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

23

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał do 30 września 2017 r.  
14 opinii, w których stwierdzono, że elementy stanu faktycznego/zdarzenia 
przyszłego mogą stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy o podatku od towarów i usług. W sprawach tych upoważnieni dyrek-
torzy izb skarbowych, a po 1 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skar-
bowej odmówili wydania interpretacji indywidualnej, ponieważ stosownie 
do art. 14b § 5b ustawy Ordynacja podatkowa nie wydaje się interpretacji indy-
widualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przy-
szłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić 
nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów 
i usług. W tych sprawach wydane zostały postanowienia o odmowie wszczę-
cia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.  

W kontrolowanym okresie przygotowane zostały kolejne projekty roz-
wiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów 
i usług, takie jak:
–  mechanizm podzielonej płatności28, który zakłada, że płatność za nabyty 

towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowia-
dająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachu-
nek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast 
pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług 
jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT; 
mechanizm wprowadzony z dniem 1 lipca 2018 r. ustawą z dnia 15 grud-
nia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektó-
rych innych ustaw29; 

–  system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR), który zakłada 
dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania ban-
ków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełnia-
nia wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT; ponadto 
Szef KAS, zgodnie z dodanym art. 96b do ustawy o podatku od towarów 
i usług, prowadzi w postaci elektronicznej i podaje do publicznej wiado-
mości wykazy podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu 
skarbowego nie dokonał rejestracji na podstawie art. 96 ust. 4a, którzy 
zostali wykreśleni przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru podat-
ników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 albo ust. 9a, a także podmiotów, 
których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona; ustawa 
z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-
działania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbo-
wych – weszła w życie 13 stycznia 2018 r.30;  

–  system kas fiskalnych on-line31, projekt zakładał sukcesywne wprowa-
dzanie kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego 
systemu informatycznego do ewidencji obrotu i kwot podatku należ-
nego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych; dane o sprzedaży mają 

28  Ang. split payment.

29  Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

30  Dz. U. poz. 2491. 
31  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (UA 35) 

z 18 września 2017 r.
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umożliwić prowadzenie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia 
prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprze-
daży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży; pro-
jekt przewiduje ponadto zmianę zasad wystawiania faktur przy sprze-
daży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, polegającej na tym, że 
w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestru-
jącej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego 
podatnikiem wyłącznie, jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera 
numer NIP nabywcy; takie rozwiązanie ma pozwolić na eliminację pro-
cederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozosta-
wionych przez innych klientów; zaproponowane w projekcie rozwiązania 
wykorzystujące kasy on-line są stosowane między innymi na Węgrzech, 
w Turcji i Bułgarii; analizy skutków obowiązywania tych rozwiązań wska-
zują na istotny wzrost wpływów z VAT po ich wprowadzeniu; 

–  white lista32, projekt zakładał publikowanie przez Szefa KAS na stronie 
BIP Ministerstwa Finansów aktualizowanego na bieżąco wykazu podat-
ników VAT czynnych; w wykazie podane będą między innymi numery 
rachunków rozliczeniowych wskazane w zgłoszeniach rejestracyjnych 
związanych z prowadzoną działalnością, daty rejestracji, wykreślenia 
oraz przywrócenia w rejestrze podatników VAT czynnych (oraz podstawa 
prawna wykreślania oraz przywrócenia zarejestrowania); rozwiązanie 
to ma na celu ograniczenie ryzyka przedsiębiorcy zawarcia transakcji 
z nierzetelnym podmiotem, poprzez zwiększenie dostępu do informa-
cji o kontrahentach; projekt zakładał także wprowadzenie w Ordynacji 
podatkowej odpowiedzialności solidarnej nabywcy wraz ze sprzedawcą 
lub usługodawcą za zaległości podatkowe w części podatku proporcjo-
nalnie przypadającej na zawartą pomiędzy nimi transakcję, w przypadku 
gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż ujaw-
niony w projektowanym wykazie podatników VAT czynnych; podatnik 
miałby odpowiadać solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta 
do kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świad-
czeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek ban-
kowy podatnika zawarty w wykazie podatników VAT czynnych i trans-
akcji, których wartość przekracza 15 tys. zł. 

W Ministerstwie Finansów prowadzone były ponadto prace nad: 
–  umożliwieniem upoważnionym pracownikom lub funkcjonariuszom 

nabycia towarów i usług oraz nabycia faktury dokumentującej czynno-
ści, które nie zostały wykonane (w celu sprawdzenia wywiązywania się 
przez podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, wydruku 
i wydawania paragonu fiskalnego lub faktury lub zbadania rzetelności 
i prawidłowości wystawiania faktur);

–  objaśnieniami podatkowymi w sprawie listy przesłanek należytej staran-
ności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w zakresie prawa 
do odliczenia podatku naliczonego; początkowo Ministerstwo Finansów 
planowało wydanie objaśnień podatkowych do końca listopada 2017 r.

32  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(UA34) z 28 września 2017 r.
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Nie został osiągnięty cel zawarty w Planie działalności Ministra Rozwoju 
i Finansów na 2017 r. Uszczelnienie systemu VAT i wyeliminowanie karuzel 
VAT-owskich poprzez przygotowanie Centralnego Rejestru Faktur. W bada-
nym okresie priorytet uzyskały inne rozwiązania, w tym mechanizm 
podzielonej płatności.

Podsekretarz Stanu Paweł Gruza wyjaśnił, że planowane jest utworzenie 
Centralnego Rejestru Faktur na bazie rozbudowanego JPK_VAT, po objęciu 
obowiązkiem raportowania wszystkich podatników, tj. po 1 stycznia 2018 r., 
kiedy obowiązek ten obejmie również mikroprzedsiębiorców w rozumie-
niu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

W planie działalności Ministerstwa Finansów na okres od 1 lipca do 31 grud-
nia 2017 r. w ramach realizacji celu Uszczelnienie systemu VAT i wyelimino-
wanie karuzel VAT-owskich przyjęto prace nad projektem ustawy zawiera-
jącej przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.  

Od 1 marca 2017 r. zaczął funkcjonować nowy model administracji skarbo-
wej – Krajowa Administracja Skarbowa33, który powstał z połączenia admi-
nistracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Celem wprowadze-
nia tej zmiany było między innymi zwiększenie efektywności współpracy 
wszystkich organów administracji skarbowej, usprawnienie przepływu 
informacji i w rezultacie zwiększenie skuteczności tych służb w zwalcza-
niu oszustw podatkowych i odzyskiwaniu zaległości podatkowych i celnych. 
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący czynności opera-
cyjno-rozpoznawcze uzyskali, oprócz dotychczasowych uprawnień pra-
cowników wywiadu skarbowego, dodatkowe uprawnienia, między innymi 
do niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących 
z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posia-
danie, przewożenie lub obrót jest zabroniony, a także przyjęcia lub wręcze-
nia korzyści majątkowej.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przy współpracy z Poli-
cją, w tym z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz ze Strażą Graniczną, 
Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnym Biurem Antyko-
rupcyjnym przeprowadzili działania, w rezultacie których:
–  rozpracowano zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wyłudze-

niami zwrotu podatku VAT; przestępczy mechanizm polegał na wielo-
krotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie 
odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a miały na celu 
stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami; 
grupa działała na terenie kilku województw, a w przestępczą działalność 
zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec; fikcyjne faktury 
dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłu-
żyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT w kwocie ponad 
140 mln zł; przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze oraz 
dobra szybko zbywalne; 

33  Wprowadzony ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.  
poz. 1947, ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, ze zm.). 
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–  wykryto karuzele podatkowe, w których brało udział co najmniej 170 pod-
miotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, między innymi z Cypru, Sło-
wenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, 
Estonii oraz Niemiec; wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według 
wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, 
którymi posłużono się w oszustwie, wyniosła 570 mln zł;

–  zatrzymano 13 członków grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 
124 mln zł podatku VAT; zostały zajęte środki pieniężne w wysokości 
26 tys. zł i 2,2 tys. euro oraz zabezpieczone mienie o wartości około 
8 mln zł; grupa przestępcza kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze 
mające na celu wyłudzanie podatku VAT; jej członkowie założyli na tzw. 
„słupy” dziesiątki firm, między którymi krążyły setki pustych faktur 
za sprzedaż fikcyjnych towarów; 

–  udaremniono wyłudzenie zwrotu podatku VAT w kwocie 160 mln zł; 
dowody popełnienia oszustwa podatkowego zostały zabezpieczone 
w wyniku przeszukania lokali należących do stron transakcji sprzedaży 
20 obrazów.

Urzędy celno-skarbowe, a przed 1 marca 2017 r. urzędy kontroli skarbo-
wej, w przeciwieństwie do urzędów skarbowych w większym stopniu były 
objęte reorganizacją w związku z utworzeniem Krajowej Administracji 
Skarbowej, co miało wpływ na osiągnięte w I półroczu 2017 r. efekty dzia-
łań kontrolnych. 

Urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-skarbowe, 
przeprowadziły w 2016 r. 4,9 tys. postępowań kontrolnych rozliczeń VAT 
(mniej o 4,1% niż w 2015 r.), a w I półroczu 2017 r. 1,7 tys. postępowań 
kontrolnych i kontroli celno-skarbowych (mniej o 24,0% niż w I półroczu 
2016 r.). W całym 2017 r. przeprowadzono 3,2 tys. kontroli. Udział kon-
troli, w których stwierdzono nieprawidłowości wynosił w 2016 r. – 77,3%  
(w 2015 r. – 74,2%), w I półroczu 2017 r. – 73,0% (I półrocze 2016 r. – 76,9%), 
a w całym 2017 r. – 79,2%.

Inforgafika nr 2  
Kontrole rozliczeń VAT zrealizowane przez urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. 
urzędy celno-skarbowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

Zmniejszyła się liczba 
kontroli skarbowych  
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W 2016 r. 3,2 tys. postępowań kontrolnych rozliczeń VAT zakończono decyzją. 
Ustalenia z wydanych decyzji wyniosły 19.741,0 mln zł i były wyższe niż 
w 2015 r. o 18,4%. W I półroczu 2017 r. decyzją zakończono 1,1 tys. postę-
powań, a ustalenia z tych decyzji wyniosły 5.974,7 mln zł (o 31,3% mniej  
niż w I półroczu 2016 r.)34. W całym 2017 r. decyzją zakończono 2,0 tys. 
spraw na kwotę 12.419,6 mln zł. 

Inforgafika nr 3  
Liczba wykrytych przez służby skarbowe faktur dokumentujących czynności fikcyjne  
oraz kwota (brutto) na jaką były wystawione 

* brak dany dla urzędów skarbowych za lata 2014–2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów.

W 2016 r. ujawniono w wyniku kontroli 421,3 tys. fikcyjnych faktur  
(o 16,8% więcej niż w 2015 r.) na kwotę 103 850,0 mln zł (o 26,9% wyż-
szą niż w 2015 r.). W I półroczu 2017 r. ujawniono 98,4 tys. fikcyjnych fak-
tur na kwotę 20 645,6 mln zł (odpowiednio o 52,0% i o 47,0% mniej niż  
w I półroczu 2016 r.). W 2017 r. było to 255,8 tys fikcyjnych faktur na kwotę 
56 857,1 mln zł. 

34  W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. w urzędach celno-skarbowych nie odnotowano 
wydania decyzji kończących postępowanie celno-skarbowe. 

Efekty kontroli skarbowych  
po wzroście w 2016 r.  

o jedną piątą (w porównaniu  
do 2015 r.), obniżyły się  

w I półroczu 2017 r.  
prawie o jedną trzecią  

(w porównaniu  
do I półrocza 2016)    
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Kwota ustaleń na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług 
wyniosła w 2016 r. 12.578,5 mln zł i była o 4,6% wyższa niż w 2015 r.,  
a w I półroczu 2017 r. – 3.652,7 mln zł35 i była niższa o 41,6% niż w I półroczu 
2016 r. W całym 2017 r. była to kwota 6.798,4 mln zł. 

NIK zwraca uwagę na obniżenie się w I półroczu 2017 r. ujawnionych przez 
urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy celno-skarbowe 
kwot nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Mniejsza była liczba ujawnio-
nych fikcyjnych faktur oraz kwoty podatku określone na podstawie art. 108 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wyjaśnień Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że w efek-
cie transformacji administracji skarbowej, organy celno-skarbowe kon-
centrują się obecnie na zwalczaniu znaczących oszustw i przestępstw 
podatkowych. Z uwagi na skomplikowany charakter prowadzonych spraw, 
mogło to skutkować przejściowym obniżeniem wyników kontroli w II kwar-
tale 2017 r. Przy ocenie tej służby, oprócz bezpośrednich efektów działań, 
w tym kwoty ustaleń, należy również mieć na uwadze efekt prewencyjny, 
skutkujący zwiększeniem wpływów podatkowych w porównaniu z latami 
poprzednimi. W związku z przejęciem na poziomie centralnym procesów 
analitycznych kluczowych dla wykrywania oszustw i nieprawidłowości 
podatkowych, od marca 2017 r. rozpoczęto opracowywanie i wdrażanie 
prototypów rozwiązań mających służyć zwiększeniu skuteczności typo-
wania podmiotów do kontroli oraz monitorowania obszarów wysokiego 
ryzyka. Skutkuje to sukcesywnym przekazywaniem zleceń kontroli celno-
-skarbowych lub zaleceń wszczęcia postępowań karnych-skarbowych 
do organów administracji skarbowej. Kontrole te zakończą się prawdo-
podobnie w 2018 r., umożliwiając ocenę efektywności podejmowanych 
działań.   

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekono-
micznych wynika, że I półrocze 2017 r. był to okres, w którym przeprowa-
dzona została reforma organizacji służb administracji podatkowej, kontroli 
skarbowej i Służby Celnej i konieczne było między innymi sprawne i ter-
minowe zakończenie postępowań wszczętych przez zlikwidowane organy 
kontroli skarbowej, co mogło skutkować przejściowym obniżeniem efektów 
kontroli. Pogorszenie efektów kontroli w I półroczu 2017 r. może wynikać 
także z przesunięcia efektów skomplikowanych kontroli na kolejne okresy, 
pojawienia się najwcześniej w II półroczu 2017 r. efektów działań zwięk-
szających efektywność kontroli podejmowanych na początku roku (utwo-
rzenie Krajowej Administracji Skarbowej i zmiany w procedurze kontroli), 
podejmowania skutecznych działań ograniczających oszustwa podatkowe 
w VAT (w tym również efektu prewencyjnego tych działań), zmiany podej-
ścia do wykrywania oszustw w podatku VAT poprzez ograniczenie ustaleń 
na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług (kontrole „słu-
pów”) i podejmowanie w to miejsce innych działań (np. prowadzenie postę-

35  Kwota ta nie obejmuje kwot z kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych w okresie  
od 1 marca do 30 czerwca 2017 r., z uwagi na trwającą rozbudowę systemu ewidencji kontroli 
celno-skarbowych. 

W I półroczu 2017 r. 
zmniejszyła się o połowę 
liczba fikcyjnych faktur 
ujawnionych w kontrolach 
skarbowych 
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powań przygotowawczych w trybie ustawy Kodeks karny skarbowy), 
dających większą możliwość zabezpieczania i egzekwowania uszczupleń 
podatkowych. 

W pierwszym okresie pracy urzędów celno-skarbowych nastąpiło 
wyraźne obniżenie się wyników kontroli prowadzonych przez te organy. 
Zweryfikowanie przyczyn tego zjawiska, będzie przedmiotem kolejnych 
kontroli NIK. 

Wpływy z kwot wymierzonych decyzjami organów kontroli skarbowej 
i organów celno-skarbowych wyniosły 611,2 mln  zł w 2016 r. (o 7,1% wię-
cej niż w 2015 r.) oraz 289,0 mln zł w I półroczu 2017 r. (o 23,3% więcej niż 
w I półroczu 2016 r.). W całym 2017 r. była to kwota 614,4 mln zł. W latach 
2015–2016 udział wpłat należności w stosunku do kwot ustaleń z wyda-
nych decyzji wyniósł odpowiednio 3,4% i 3,1%, w I półroczu 2017 – 4,8%, 
a w całym 4,9%. Wpłaty z kwot podatku wymierzonego na podstawie 
art. 108 ustawy wyniosły 214,6 mln zł w 2016 r. i były wyższe o 97,9% niż 
w 2015 r. W I półroczu 2017 r. wpłaty te były niższe o 60,5% niż w I półro-
czu 2016 r. i wyniosły 31,8 mln  zł, a w całym 2017 r. wyniosły 102,4 mln zł. 
W latach 2015–2016 udział wpłat w stosunku do kwot podatku wymie-
rzonego na podstawie art. 108 ustawy wyniósł odpowiednio 0,9% i 1,7%,  
a w I półroczu 2017 – 0,9% oraz 1,5% w całym 2017 r. 

Utrzymywanie się niskiego poziomu wpłat należności w porównaniu 
do kwot wymierzonych w decyzjach pokontrolnych zarówno urzędów skar-
bowych jak i urzędów celno-skarbowych, a przed 1 marca 2017 r. urzędów 
kontroli skarbowej, wynikało z faktu, że: 
–  decyzje wydawane były w związku z wykryciem oszustw podatkowych 

w dużej części firmom działającym w sposób fikcyjny, wynajmującym 
wirtualne biuro na bardzo krótki okres, w którym dokonywano fik-
cyjnych transakcji; następnie podmioty rozwiązywały umowy najmu 
i „znikały”; 

–  podmioty w momencie przeprowadzania kontroli często nie prowa-
dziły już działalności, a kontakt z nimi był utrudniony lub nie było 
z nimi kontaktu (adresem siedziby tych podatników były adresy wir-
tualnych biur); 

–  decyzje wydawane były w dużej mierze podmiotom, które jako „słupy” 
jedynie firmowały fikcyjną działalność, prezesami spółek były często 
osoby „przypadkowe” nieposiadające majątku lub obcokrajowcy zwłasz-
cza z państw azjatyckich, co utrudniało kontakt i przeniesienie odpowie-
dzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej stwierdził między innymi, że relacja kwot wyegzekwowanych 
do kwoty ustaleń nie może być uznana za właściwy miernik skuteczno-
ści kontroli podatkowych lub postępowań podatkowych. Celem prowa-
dzonych kontroli lub postępowań jest ustalenie wysokości zobowiązania 
podatkowego poprzez weryfikację dokumentów źródłowych stanowią-
cych podstawę do sporządzania deklaracji lub zeznań podatkowych przez 
podatników. Należy pamiętać, że główną przyczyną dokonywania oszustw 

Niski był poziom wpłat 
z kwot wymierzonych 

decyzjami pokontrolnymi 
służb skarbowych 

Przyczyny  
niskiego poziomu wpłat  

z kwot podatku  
wymierzonego  
po kontrolach 
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podatkowych lub unikania podatku jest osiągnięcie nienależnych korzyści 
finansowych, a rolą administracji skarbowej jest egzekwowanie od takich 
podmiotów podatku w należnej wysokości oraz ich karanie w trybie 
ustawy Kodeks karny skarbowy za świadome naruszenie prawa podat-
kowego oraz w trybie Kodeksu karnego za czyny karalne (np. fałszowanie 
dokumentów, poświadczanie nieprawdy itp.) umożliwiające dokonywanie 
oszustw podatkowych. 

W 2016 r. podatnicy złożyli korekty po 527 postępowaniach kontrolnych 
w zakresie podatku VAT na kwotę 328,7 mln zł, tj. o 228,3% wyższą niż 
w 2015 r. W I półroczu 2017 r. wartość ustaleń ze złożonych korekt dekla-
racji wyniosła 291,4 mln zł, w tym 160,1 mln zł w wyniku kontroli celno-
-skarbowych prowadzonych po 1 marca 2017 r. Wpłaty z korekt deklara-
cji wyniosły 96,7 mln zł w 2016 r. i były wyższe o 22,2% w porównaniu 
do 2015 r., a w I półroczu 2017 r. wyniosły 67,0 mln zł36 i były wyższe 
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 68,0%. Wpłaty 
w stosunku do ustaleń ze złożonych korekt deklaracji w latach 2015–2016 
stanowiły odpowiednio 79,0% i 29,4%, a w I półroczu 2017 – 23,0%. 

Wzrosły kwoty zrealizowanych dochodów z VAT:
–  w 2016 r. dochody wyniosły 126.584,1 mln zł i były wyższe w porówna-

niu do 2015 r. o 3.463,3 mln zł, tj. o 2,8%; 
–  w 2017 r. dochody z VAT wyniosły 156.801,2 mln zł i w porównaniu 

do 2016 r. były wyższe o 30.217,1 mln zł, tj. o 23,9%. 

Obniżyła sie relacja zwrotów systemowych VAT (tj. kwot zwracanych podat-
nikom z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) do wpływów 
z tytułu tego podatku. 

Infografika nr 4  
Dochody budżetu państwa z VAT 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów.

Na wzrost dochodów z VAT wpływ miała nie tylko korzystna sytuacja 
makroekonomiczna ale także wprowadzone rozwiązania uszczelniające. 

36  Kwota ta nie obejmuje wpłat z kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych w okresie od 1 marca 
do 30 czerwca 2017 r., z uwagi na trwającą rozbudowę systemu ewidencji kontroli celno-skarbowych. 

Dochody budżetu państwa  
z podatku VAT w 2017 r. 
były wyższe niż w 2016 r.  
o 30 mld zł i wyniosły  
157 mld zł  
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Infografika nr 5  
Zmiany wybranych wielkości makroekonomicznych oraz dochodów z VAT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

Polska należy do grupy państw członkowskich UE, w których luka w VAT 
utrzymywała się w ostatnich latach na wysokim poziomie. Według 
raportu37 Komisji Europejskiej w 2015 r. luka w VAT osiągnęła poziom 
24,51% i pomimo obniżenia się w stosunku do 2014 r. (24,89%) i 2013 r. 
(26,36%) sytuowała Polskę w grupie państw członkowskich Unii Europej-
skiej z najwyższymi wartościami tego wskaźnika38. 

Zastosowane różnorodne rozwiązania legislacyjne i organizacyjne dopro-
wadziły do stopniowego obniżenia się poziomu luki podatkowej w VAT. 
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, przedstawionych 
w Wieloletnim Planie Finansowy Państwa na lata 2017–2020 przyjętym 
25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów, wyniosła ona w 2016 r. 21,9%, 
podczas gdy w 2015 r. 23,5%, a w latach 2012–2013 ponad 25%. Wykona-
nie blisko o ¼ wyższych dochodów w 2017 r. niż w roku poprzednim świad-
czy o wyraźnym dalszym obniżeniu się poziomu luki podatkowej w VAT39. 

Zgodnie z przyjętymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w lipcu 2017 r. 
założeniami, do 2020 r. Polska, w wyniku poprawy ściągalności należno-
ści podatkowych, powinna zredukować lukę VAT do przeciętnego poziomu,  
jaki osiągają kraje Unii Europejskiej, tj. do 10,4%40. 

37  Study and Reports on the Vat Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report. TAXUD/2015/CC/131, 
wrzesień 2017 r. 

38  Procentowy udział luki VAT we wpływach teoretycznych VTTL (VAT Total Tax Liability). 

39  Rada Polityki Pieniężnej w opinii do projektu Ustawy budżetowej na rok 2018 (z 7 listopada 2017 r., s. 4) 
wskazała, że Zgodnie z szcunkami publikowanymi przez Komisję Europejską, w okresie po światowym 
kryzysie gospodarczym, tj. w latach 2010–2015, luka VAT wynosiła przeciętnie 24,0%, podczas gdy 
średnio w UE było to 17,0%. Według przybliżonych rachunków NBP, w latach 2016–2017 luka VAT 
w Polsce uległa zmniejszeniu łącznie o ponad 9 punktów procentowych. 

40  Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków działania 
i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020 (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 144). 

Nastąpiło ograniczenie 
poziomu luki podatkowej  

w VAT 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

31

Ministerstwo Finansów monitorowało dane dotyczące kwot i czasu doko-
nywania zwrotów podatku VAT. Średni czas dokonania zwrotu, obliczony 
od dnia wpływu deklaracji do dnia dokonania zwrotu, uległ skróceniu. 

Infografika nr 6  
Średni czas wypłaty zwrotu VAT na podstawie deklaracji podatkowej  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w Ministerstwie 
Finansów. 

5.2. Zadania wyznaczone urzędom skarbowym w zakresie 
przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT oraz nadzór 
Ministra Finansów nad ich realizacją 

Minister Finansów rzetelnie rozpoznawał zagrożenia w przeciwdziała-
niu wyłudzeniom podatku VAT oraz prawidłowo wyznaczył naczelnikom 
urzędów skarbowych zadania mające na celu ograniczenie niekorzyst-
nych zjawisk. Były one ukierunkowane na niedopuszczenie do rejestracji 
jako podatników VAT podmiotów nierzetelnych, monitorowanie działal-
ności podmiotów zarejestrowanych, wykreślanie w uzasadnionych przy-
padkach podatników z rejestrów VAT oraz weryfikowanie zasadności 
deklarowanych zwrotów podatku. W ramach nadzoru nad ich realiza-
cją, analizowana była skuteczność podejmowanych przez urzędy skarbowe 
czynności weryfikacyjnych oraz kontroli podatkowych. Wytyczne do realiza-
cji tych zadań zostały określone w takich dokumentach jak: Polityka zarzą-
dzania ryzykiem zewnętrznym, w tym Segmentacja ogólna przedsiębiorców 
ze względu na ich wiarygodność, Wytyczne do organizacji prac urzędów skar-
bowych w zakresie podatku od towarów i usług, Procedury oceny ryzyka reje-
stracji podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, Krajowy Plan 
Działań Administracji Podatkowej oraz innych pismach kierowanych do urzę-
dów skarbowych. W 2017 r. przekazane zostały także zalecenia w zakresie: 
–  czynności sprawdzających, w których określono między innymi schemat 

postępowania z raportami wygenerowanymi w oparciu o pliki JPK_VAT,
– analizy ryzyka rejestracji oraz prowadzenia rejestrów podatników VAT.   

Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizy skuteczności czynności wery-
fikacyjnych podejmowanych przez urzędy skarbowe wobec podmiotów reje-
strujących się i nowo powstałych. Wyniki wskazywały na brak wystarczają-
cego zaangażowania podległych urzędów skarbowych w realizację działań 
podejmowanych jako reakcja na ryzyko rejestracyjne oraz niezadowala-
jącą ich skuteczność. Ministerstwo każdorazowo zalecało zintensyfikowa-
nie tych działań, i objęcie działaniami weryfikacyjnymi wszystkich podmio-
tów, u których poziom ryzyka został określony jako wysoki. W sierpniu 2016 r. 

Minister Finansów  
prawidłowo wyznaczył 
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Ministerstwo Finansów 
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przekazane zostały także do izb i urzędów skarbowych nowe zalecenia 
do każdorazowego sprawdzania, przy pierwszej rejestracji na potrzeby 
podatku VAT, czy podmiot znajduje się pod adresem rejestracyjnym,  
jak również sprawdzenia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.  

W okresie objętym kontrolą urzędy skarbowe obejmowały działaniami wery-
fikacyjnymi coraz większą liczbę podatników zaliczonych do grupy wyso-
kiego ryzyka rejestracyjnego. W 2015 r. urzędy skarbowe przeprowa-
dziły działania weryfikacyjne wobec 35% podmiotów, u których poziom 
ryzyka został określony jako wysoki. W I półroczu 2016 r. działania prze-
prowadzono wobec 59,7% takich podmiotów, w całym 2016 r. wobec 
75,3%, a w I półroczu 2017 r. – 89,6% podatników z grupy wysokiego 
ryzyka. Wzrosła skuteczność powyższych działań. W I półroczu 2016 r. 
nie zarejestrowano lub wykreślono z rejestru podatników 9,7% wszyst-
kich podmiotów z grupy wysokiego ryzyka, dla całego 2016 roku udział  
ten wyniósł 13,0%, a dla I półrocza 2017 r. – 22,5%. 

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie rejestracji i wykre-
ślenia podatników z rejestru podatników VAT wprowadzone pakietem 
uszczelniającym VAT. W wyniku weryfikacji przez urzędy skarbowe danych 
zawartych w zgłoszeniach rejestracyjnych VAT-R, nie zostało zarejestro-
wanych w I półroczu 2017 r. – ze względu na okoliczności wymienione 
w art. 96 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług – 1657 podmiotów 
oraz 815 podmiotów w III kwartale 2017 r.   

W październiku 2015 r. przekazane zostały do urzędów skarbowych dodat-
kowe skrypty wspomagające identyfikowanie podmiotów, które powinny 
zostać zweryfikowane pod względem występowania przesłanek do ich 
wykreślenia z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE. 
W ramach nadzoru nad wykreślaniem podatników z rejestrów VAT Mini-
sterstwo Finansów wprowadziło obowiązek przekazywania co miesiąc 
przez izby skarbowe zestawień obejmujących wyniki podjętych przez 
urzędy skarbowe działań, w tym danych o liczbie wykreśleń. 

Infografika nr 7  
Liczba podmiotów wykreślonych przez organy podatkowe z rejestru podatników VAT (czynnych)   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 
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W 2016 r. z rejestru podatników VAT w urzędach skarbowych wykreślono 
194,4 tys. podatników VAT czynnych (o 10,7% mniej niż w 2015 r.), z tego: 
175,7 tys. (o 13,7% mniej niż w 2015 r.) z powodu zaprzestania wykonywania 
czynności podlegającej opodatkowaniu (art. 96 ust. 6–8 ustawy o VAT). W pozo-
stałych przypadkach (18,8 tys., tj. o 32,3% więcej niż w 2015 r.) wykreślenie 
podatnika nastąpiło, w sytuacji gdy w wyniku podjętych czynności sprawdza-
jących okazało się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowa-
nych prób nie było możliwości skontaktowania się z nim (art. 96 ust. 9 ustawy). 
Z powyższego wynika, że w 2016 r., zgodnie z Wytycznymi do organizacji prac 
urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług z marca 2016 r.,  
zintensyfikowano działania mające na celu wykreślenie z rejestru podatni-
ków na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy.  

W I półroczu 2017 r., tj. po wejściu w życie zmian w ustawie o podatku 
od towarów i usług, z rejestru podatników wykreślono 154,3 tys. podat-
ników, co stanowi 79,3% podatników wykreślonych w całym 2016 r.  
W III kwartale 2017 r. wykreślono 61,7 tys. podatników. Na podstawie 
art. 96 ust. 6–8 ustawy o podatku od towarów i usług w I półroczu 2017 r. 
wykreślono 89,0 tys. podmiotów (co stanowi 50,7% wykreśleń na tej pod-
stawie w całym 2016 r.) oraz 34,5 tys. w III kwartale 2017 r.   

W I półroczu 2017 r. na podstawie art. 96 ust. 9 i 9a ustawy wykreślono 
łącznie 65,2 tys. podatników, a w III kwartale 2017 r. – 27,2 tys. podatni-
ków. W przypadku 45,3 tys. (I półrocze 2017 r.) oraz 18,9 tys.  (III kwartał 
2017 r.) podatników, przyczyną wykreślenia było zawieszenie działalno-
ści gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy (art. 96 
ust. 9a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W I półroczu 2017 r. 
w 10,2 tys. przypadków wykreślenie nastąpiło na podstawie art. 96 ust. 9a 
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. na skutek składania przez 
podatnika przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały dekla-
racji, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług 
z kwotami podatku do odliczenia (4,2 tys. w III kwartale 2017 r.), a w 5,6 tys. 
przypadków na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy, tj. na skutek nieskła-
dania deklaracji przez podatnika (2,4 tys. w III kwartale 2017 r.). Na pod-
stawie art. 96 ust 9 ustawy w I półroczu 2017 r. wykreślono 4,0 tys. pod-
miotów, a 1,6 tys. w III kwartale 2017 r. 

Mimo kierowanych do urzędów skarbowych zaleceń oraz wytycznych 
do ich realizacji nie udało się wyeliminować opóźnień w wykreślaniu 
podatników z rejestrów VAT podmiotów nierzetelnych. [wyniki kontroli 
w 10 wybranych urzędach skarbowych przedstawiono w punkcie 5.3. infor-
macji] Na występujące w tym zakresie nieprawidłowości oraz potrzebę sku-
tecznego egzekwowania od jednostek podległych bezzwłocznego wykreśla-
nia podmiotów nierzetelnych z rejestrów podatników VAT NIK wskazywała 
także we wczesniejszych kontrolach (w tym przeprowadzonych w 2013 r. 
oraz 2015 r.). 

Z ustaleń kontroli prowadzonych przez NIK w 10 urzędach skarbowych 
wynika, że wykreślanie podmiotów z rejestru VAT dokonywane było 
poprzez czynność materialnotechniczną, bez wydawania decyzji, a naczel-
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nicy urzędów skarbowych niejednolicie postępowali w zakresie powiada-
miania podmiotów o wykreśleniu z rejestru podatników VAT. [ustalenia 
kontroli w urzędach skarbowych przedstawiono w punkcie 5.3. informacji]   

NSA w wyroku z 8 czerwca 2016 r. (IFSK 293/15) stwierdził, że rozstrzy-
gnięcie w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT 
czynnych na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług 
jako okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki winno nastąpić 
w formie decyzji aby doszło do uzewnętrznienia działania organu w for-
mie gwarantującej mu należytą ochronę. Podobnie wyrok WSA w Krako-
wie z 19 sierpnia 2009 r. (I SA/Kr 610/09), WSA w Warszawie z 1 lutego 
2017 r. (VIII SA/Wa 587/16, VIII SA/Wa 588/16) oraz z 22 marca 2017 r. 
(VIII SA/Wa 638/16), a także WSA w Lublinie z 18 listopada 2016 r.  
(I SA/LU 844/16).  

W wytycznych dla urzędów skarbowych z sierpnia 2017 r. Szef Krajowej 
Administracji Skarbowej polecił zawiadamiać podatników w przypadku 
wykreślenia podmiotu z rejestru na podstawie art. 96 ust. 9a ustawy 
o podatku od towarów i usług. Natomiast ani wytyczne z marca 2016 r. 
ani wytyczne z sierpnia 2017 r. nie odnoszą się do takiego zawiado-
mienia w przypadku wykreślenia podmiotu na podstawie art. 96 ust. 8 
ustawy. 

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów wyja-
śnił, że w wytycznych dla urzędów skarbowych nie odniesiono się do formy 
wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT, ponieważ mają one cha-
rakter dokumentu wewnętrznego, w którym wskazano akty prawne obo-
wiązujące w danym zakresie, nie odnosząc się do ich interpretacji ani orze-
czeń. Zobligowane do stosowania wytycznych urzędy skarbowe działają 
na podstawie przepisów prawa podatkowego. Dyrektor zwrócił uwagę, 
że przedstawione wyroki odnoszą się do indywidualnych spraw i są wią-
żące dla rozpatrywanych przez dany sąd przypadków. Wskazał ponadto, 
że wykreślenie podatnika na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku 
od towarów i usług, dotyczy przypadków takich jak na przykład zaprze-
stanie wykonywania czynności opodatkowanych i niezgłoszenie tego faktu 
lub gdy przyczyną zakończenia działalności jest śmierć podatnika, rów-
nież niezgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego przez jego następcę 
prawnego. Według Departamentu Poboru Podatków, przypadki takie nie 
powinny generować dodatkowego obowiązku zawiadamiania o wyrejestro-
waniu z rejestru podatników VAT.

Podobnie, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Minister-
stwa Finansów wyjaśnił, że każde orzeczenie prawomocne sądu admini-
stracyjnego podlega wykonaniu w konkretnej sprawie. Natomiast wyroki 
te nie stanowią powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Z wyja-
śnień wynika, że samo wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT 
w sytuacjach, gdy na przykład podmiot zakończył prowadzenie działal-
ności gospodarczej (nawet jeżeli tego nie zgłosił do urzędu skarbowego) 
jest czynnością materialnotechniczną. Organ podatkowy musi mieć 
w przypadku wykreślenia podatnika na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy 
o podatku od towarów i usług niezbite dowody, że podatnik zakończył 
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działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług. Z punktu widzenia walki z oszustwami w VAT, szczególnie 
w sytuacji groźnych oszustw z wykorzystaniem tzw. „znikającego podat-
nika”, niezmiernie ważne jest utrzymywanie rejestru podatników w jak 
najbardziej aktualnym stanie. Utrzymywanie w rejestrze podatników 
VAT, firm niewykonujących działalności gospodarczej lub firm, z którymi  
nie ma możliwości kontaktu, nie leży też w interesie uczciwych podat-
ników. Zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, 
na wniosek zainteresowanego, naczelnik urzędu skarbowego jest obo-
wiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT 
czynny lub zwolniony, co ma dla uczciwych podatników fundamentalne 
znaczenie dla właściwego odliczenia podatku. Aby naczelnik urzędu skar-
bowego mógł udzielić prawdziwej informacji, istotne jest aby prowadzony 
rejestr był aktualny. Z uwagi na powyższe, ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw, m.in. doprecyzowano regulacje określające przesłanki warunku-
jące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT oraz wprowadzono 
regulacje umożliwiające w niektórych sytuacjach przywrócenie zareje-
strowania. Dyrektor Departamentu stwierdził również, że podatnicy nie 
są pozbawieni ochrony sądowej, o czym świadczą wyżej wymienione 
pojedyncze prawomocne wyroki.   

Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące wyrejestrowania podatnika 
z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku 
od towarów i usług Ministerstwo Finansów uznaje za wywołujące skutek 
prawny wyłącznie pomiędzy stronami postępowania. W ocenie NIK nie 
zwalnia to Ministra Finansów z obowiązku dążenia do zapewnienia jed-
nolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przy uwzględnieniu 
orzecznictwa sądów. Zebrane przez Ministra Finansów w wyniku analiz 
argumenty powinny w szczególności posłużyć do rozstrzygnięcia czy prze-
pisy prawa są precyzyjne, ich zastosowanie przez organy podatkowe moż-
liwe do przewidzenia przez przedsiębiorców, a ich konstrukcja gwarantuje 
ochronę praw podatników. NIK zwraca uwagę także na brak wystarczają-
cych działań na rzecz zapewnienia jednolitej praktyki urzędów skarbowych 
w komunikacji z podatnikami. 

Urzędy zobowiązane były do identyfikowania i monitorowania podmio-
tów podejrzanych o działania zmierzające do wyłudzenia VAT oraz prze-
ciwdziałania oszustwom podatkowym. W szczególności przed dokonaniem 
zwrotu podatku VAT powinna zostać przeprowadzona kontrola podatkowa, 
gdy na jej konieczność wskazują informacje zebrane w toku czynności ana-
litycznych lub sprawdzających.

Urzędy skarbowe przeprowadziły w 2016 r. 23,0 tys. kontroli podatkowych 
rozliczeń VAT, tj. o 21,4% mniej niż rok wcześniej (29,3 tys.), a w I półro-
czu 2017 r. – 9,3 tys., tj. o 19,5% mniej niż w I półroczu 2016 r. (11,5 tys.). 
Udział kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości wzrósł z 76,5% 
w 2015 r. do 78,9% w 2016 r., 81,9% w I półroczu 2017 r. oraz 83,3% 
w całym 2017 r.
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liczba kontroli zrealizowanych  
przez urzędy skarbowe
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Inforgafika nr 8  
Kontrole rozliczeń VAT zrealizowane przez urzędy skarbowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

Poprawie uległy efekty kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe. 
Kwota stwierdzonych nieprawidłowości, w tym ustalenia na podstawie 
art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, wzrosła w 2016 r. w porów-
naniu do roku poprzedniego o 53,1% i wyniosła 7580,9 mln zł. W I półro-
czu 2017 r. wyniosła ona 2742,9 mln zł i była nieznacznie niższa (o 3,6%)  
niż w I półroczu 2016 r. Natomiast w całym 2017 r. była to kota 5470,7 mln zł. 
Ustalenia na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług wynio-
sły w 2016 r. 3613,2 mln zł i były o 80,6% wyższe niż w 2015 r. W I półro-
czu 2017 r. wyniosły 1172,9 mln zł i były niższe o 4,5% niż w I półroczu 
2016 r. W całym 2017 r. wyniosły 2271,2 mln zł. 

W 2016 r. urzędy skarbowe ujawniły 160,8 tys. fikcyjnych faktur, tj. o 29,8% wię-
cej niż w 2015 r., na kwotę 24 104,3 mln zł (w porównaniu do 2015 r. wzrost 
o 102,4%). W I półroczu 2017 r. liczba ujawnionych fikcyjnych faktur była 
ponad trzykrotnie wyższa niż w I półroczu 2016 r. Ujawniono 239,9 tys. fik-
cyjnych faktur na kwotę 9417,7 mln zł, tj. o 5,8% wyższą niż w I półroczu 
2016 r. W całym było to 313,4 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 18 999,9 mln zł. 
Wzrost liczby ujawnionych fikcyjnych faktur wynikał głównie z ustaleń kon-
troli przeprowadzonych przez Lubelski Urząd Skarbowy, w wyniku których 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na wystawianiu dużej liczby fik-
cyjnych faktur VAT dokumentujących sprzedaż paliwa. 

Decyzją wymiarową zakończono w 2016 r. 13,6 tys. postępowań podatko-
wych, a w I półroczu 2017 r. – 6,8 tys., tj. więcej o 3,5% i o 16,9% w sto-
sunku do analogicznych okresów roku poprzedniego. Kwoty ustaleń 
wyniosły w 2016 r. 2763,0 mln zł (wzrost o 21,5%), a w I półroczu 2017 r. 
2948,5 mln zł (wzrost o 124,0%), w tym na podstawie art. 108 ustawy 
w 2016 r. wymierzono podatek na kwotę 1372,5 mln zł (wzrost o 19,3%) 
oraz w I półroczu 2017 r. – 1558,4 mln zł (wzrost o 145,0%).  

Z kwot wymierzonych w postępowaniach podatkowych wyegzekwo-
wano w 2016 r. 147,4 mln zł, tj. o 7,4% więcej niż w 2015 r., a w I półroczu 
2017 r. – 159,6 mln zł, tj. ponad trzykrotnie więcej niż w I półroczu 2016 r. 
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Wpłaty z kwot podatku wymierzonego na podstawie art. 108 ustawy wynio-
sły w 2016 r. – 12,2 mln zł i były niższe o 6,0% niż w 2015 r., a w I półroczu 
2017 r. – 7,4 mln zł i były wyższe o 147,6% niż w I półroczu 2016 r. W latach 
2015–2016 udział wpłat należności w stosunku do kwoty ustaleń z wyda-
nych decyzji wyniósł odpowiednio 6,0% i 5,3%, a w I półroczu 2017 – 5,4%. 

W 2016 r. w wyniku 9,3 tys. kontroli podatkowych, podatnicy złożyli 
korekty deklaracji na kwotę 385,2 mln zł, tj. wyższą o 1,6% niż w 2015 r.  
W I półroczu 2017 r. podatnicy złożyli korekty deklaracji na kwotę 
237,3 mln zł (po 3,6 tys. kontroli), tj. o 2,7% wyższą niż w I półroczu 2016 r. 

Wpłaty wynikające z korekt wyniosły w 2016 r. 149,1 mln zł i były niższe 
o 19,0% niż 2015 r., a w I półroczu 2017 r. – 72,4 mln zł i były niższe o 4,4% 
niż w I półroczu 2016 r. Udział wpłat w stosunku do ustaleń ze złożonych 
korekt deklaracji w latach 2015–2016 wyniósł odpowiednio 48,6% i 38,7%, 
a w I półroczu 2017 – 30,5%.  

W celu ujawnienia nieprawidłowości w rozliczeniach VAT w transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych służby skarbowe korzystały z różnych form 
współpracy z zagranicą. Kwoty zwiększenia zobowiązania podatkowego 
bądź zmniejszenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu 
wydania decyzji podatkowej lub złożonej przez podatnika deklaracji kory-
gującej, do którego całkowicie lub częściowo przyczyniły się informacje 
uzyskane w drodze współpracy międzynarodowej w zakresie podatku 
VAT, wyniosły w 2016 r. i w I półroczu 2017 r. odpowiednio 4382,8 mln zł 
(o 28,1% więcej niż w 2015 r.) i 1259,8 mln zł.  

Sposób realizacji i nadzoru nad wymianą informacji o VAT z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej uregulowany został zarządzeniem nr 37 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za wymianę informacji o VAT 
oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT41. Określone zostały 
zadania poszczególnych jednostek i osób uczestniczących w procesie 
wymiany informacji o VAT, sposób prowadzenia korespondencji między 
nimi oraz zasady postępowania w zakresie obsługi wniosków dotyczących 
wymiany informacji o VAT. 

W ramach wymiany informacji o VAT, strona polska skierowała do admini-
stracji podatkowych państw członkowskich UE w 2016 r. 11,0 tys. własnych 
wniosków o informacje (o 23,6% więcej niż w 2015 r.), najwięcej do Nie-
miec, Czech oraz Słowacji. W I półroczu 2017 r. przekazano 4,7 tys. wniosków, 
głównie do Niemiec i Czech. Do 30 września 2017 r. otrzymano 10,5 tys. 
odpowiedzi (95,3%) na wnioski skierowane w 2016 r. oraz 4,0 tys. odpo-
wiedzi (85,2%) na wnioski z I półrocza 2017 r. 

W 2016 r. strona polska, w drodze tzw. wymiany spontanicznej42, przeka-
zała 607 wniosków (o 5,3% mniej niż w 2015 r.), głównie na Litwę, do Bel-
gii i Wielkiej Brytanii. W I półroczu 2017 r. przekazano 267 wniosków,  
głównie do Niemiec i Francji. Dotyczyły one najczęściej przypadków,  

41  Wcześniej w tym zakresie obowiązywało zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r.  
w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT   
oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT.

42  Wnioski te nie wymagają odpowiedzi, ponieważ przekazuje się je w celu wykorzystania przez 
administrację państwa, do którego są kierowane.

Ważnym instrumentem 
była wymiana informacji  
z krajami członkowskimi UE

Polska skierowała  
do państw członkowskich UE  
w 2016 r. i I półroczu 2017 r.  
15,7 tys. wniosków  
o informacje 
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w których podmioty z krajów UE deklarowały dostawy wewnątrzwspól-
notowe, natomiast odpowiednie podmioty z Polski nie zadeklarowały 
lub zaprzeczały nabyciu towarów lub usług, a także przypadków gdy polscy 
podatnicy wykazywali nabycie towarów lub usług od podmiotów z państw UE,  
a nie zostało to odnotowane w systemie wymiany informacji o VAT. 

W ramach wymiany informacji o VAT w 2016 r. z innych państw wpły-
nęło do Polski 3812 wniosków o informacje (o 8,6% więcej niż w 2015 r.), 
a w I półroczu 2017 r. wpłynęły 1654 wnioski. Wnioski wpływały głów-
nie z Niemiec, Słowacji, Czech, Łotwy i Litwy. Według stanu na 30 wrze-
śnia 2017 r., na powyższe wnioski z 2016 oraz I półrocza 2017 r. udzielono 
odpowiednio 3525 (92,5%) oraz 1275 (77,1%) odpowiedzi, z tego w ter-
minie skróconym (tj. do 1 miesiąca) odpowiednio 462 i 199 odpowiedzi, 
a w terminie podstawowym odpowiednio 1760 i 787 odpowiedzi. Po upły-
wie terminu podstawowego (tj. 3 miesięcy) udzielono odpowiednio 1303 
i 289 odpowiedzi. Polska poinformowała państwa występujące z wnio-
skiem o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi. Informacje przeka-
zano w sprawie 1403 wniosków z 2016 r. i 573 z I półrocza 2017 r. Głównymi 
przyczynami przedłużenia terminu odpowiedzi na wnioski zagranicznych 
administracji podatkowych była konieczność przeprowadzenia czynności 
sprawdzających oraz kontroli podatkowych w sprawach, które często doty-
czą oszustw podatkowych i w których nie było kontaktu z podatnikiem, 
a także dążenia do przekazania wnioskowanych informacji i dokumentów 
w sposób jak najbardziej kompletny. Zdaniem NIK udzielenie odpowiedzi 
na ponad 1/3 zapytań po upływie podstawowego terminu świadczy o niewy-
starczącej skuteczności służb skarbowych w tym zakresie.       

W roku 2016 strona polska w drodze tzw. wymiany spontanicznej otrzymała 
w celu wykorzystania 747 wniosków (najwięcej z Niemiec, Czech i Litwy), 
a w I półroczu 2017 r. – 343 wnioski (najwięcej z Niemiec i Czech). Dotyczyły 
one analogicznych kwestii jak omówione wyżej wnioski przekazywane przez 
Polskę innym państwom UE w drodze wymiany spontanicznej. 

Tematy szkoleń dla pracowników podległych jednostek na temat wyłudzeń 
w VAT obejmowały zagadnienia rejestracji, wykreślania z rejestru, zwrotów 
VAT oraz analizy ryzyka w tych procesach. Ministerstwo Finansów uczest-
niczyło w planowaniu, tworzeniu i doborze tych zagadnień, a organizato-
rem szkoleń było głównie Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, 
które od marca 2017 r. zostało przekształcone w Krajową Szkołę Skarbo-
wości. Jednostka ta przeprowadziła w 2016 r. 39 szkoleń (o 11,4% więcej  
niż w 2015 r.) dla 961 pracowników administracji skarbowej (o 10,2% więcej 
niż w 2015 r.), a w I półroczu 2017 r. 43 szkolenia dla 1016 osób. 

Ministerstwo Finansów zorganizowało w 2016 r. sześć spotkań konsulta-
cyjnych z zakresu podatku od towarów i usług oraz Jednolitego Pliku Kon-
trolnego, w których uczestniczyło 176 pracowników. W I półroczu 2017 r. 
szkolenia z narzędzi wspomagających pracę z Jednolitym Plikiem Kontrol-
nym dla 1340 osób przeprowadziło Centrum Analiz i Planowania Admini-
stracji Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu43.  

43  Od 1 sierpnia 2017 r. Centrum Analiz i Planowania Administracji Skarbowej w Izbie Administracji 
Skarbowej we Wrocławiu zostało włączone w struktury Ministerstwa Finansów jako Pion 
Terenowy Departamentu Poboru Podatków. 

W badanym okresie  
do Polski wpłynęło  

z państw członkowskich UE  
5,5 tys. zapytań  

o informacje  

Tematyce podatku VAT 
nadany został priorytet  

także w zakresie szkoleń
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W 2016 r. przeszkolonych zostało 1.137 pracowników, tj. o 30,4% więcej 
niż w 2015 r. (872 osoby). W I półroczu 2017 r. w szkoleniach uczestni-
czyło 2356 osób, tj. ponad czterokrotnie więcej niż w I półroczu 2016 r. 
(512 osób). Wzrost liczby osób przeszkolonych wynikał z nadania tema-
tyce podatku VAT priorytetu, a także z wprowadzenia szkoleń z narzędzi 
związanych z JPK. 

W 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Finansów dyrektorzy izb skarbowych 
przeprowadzili w urzędach skarbowych 66 kontroli wewnętrznych doty-
czących prawidłowości prowadzenia analizy ryzyka rejestracji podatników. 
Kontrolę w jednym urzędzie skarbowym przeprowadziło również samo-
dzielnie Ministerstwo Finansów. W związku z ujawnionymi w toku kon-
troli uchybieniami i nieprawidłowościami oraz w celu zapewnienia prawi-
dłowego wykonywania zadań w zakresie objętym kontrolą, wystosowano 
zalecenia dotyczące między innymi dokonywania analizy ryzyka wszyst-
kich podmiotów, eliminowania przypadków nieuzasadnionego braku dzia-
łania urzędu w stosunku do podmiotów zaliczonych do grupy wysokiego 
ryzyka, zwiększenia ilości prowadzonych czynności sprawdzających/kon-
troli podatkowych podmiotów zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka; 
obsługi elektronicznego formularza Karta Oceny Ryzyka Rejestracji Pod-
miotu wspomagającego prowadzenie analizy ryzyka przez pracowników 
urzędów skarbowych, w tym dokonywania analizy ryzyka rejestracji zasad-
niczo przed nadaniem NIP lub przed zarejestrowaniem nowej działalności 
gospodarczej. Ponadto wystosowano zalecenia dotyczące organizacji pracy, 
w tym wzmocnienia nadzoru w zakresie dokonywania analizy ryzyka reje-
stracji podmiotów, określenia zasad i dokumentowania czynności moni-
toringu i sprawdzenia podmiotów, a także zalecenia dotyczące zadań ewi-
dencyjnych, w tym bieżącego i starannego weryfikowania prawidłowości 
danych zawartych w zgłoszeniach ewidencyjnych, otwierania i zamykania 
obowiązków podatkowych w systemie POLTAX bez zbędnej zwłoki, a także 
niezwłocznego wyrejestrowywania podmiotów, dla których uległa zmianie 
właściwość miejscowa organów podatkowych. W ramach monitorowania 
wdrażania zaleceń pokontrolnych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 
we Wrocławiu, na polecenie Ministerstwa Finansów, zebrał i przedstawił 
(w październiku 2017 r.) szczegółowe informacje na temat podjętych dzia-
łań zaradczych i nadzorczych w celu wyeliminowania stwierdzonych nie-
prawidłowości i uchybień. 

W kwietniu i maju 2017 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę 
w trzech urzędach skarbowych w zakresie prawidłowości stosowania kau-
cji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku 
z dokonaniem dostaw towarów. W dwóch urzędach stwierdzono uchybie-
nia oraz nieprawidłowości i zalecono między innymi rzetelne dokonywanie 
oceny dokumentów stanowiących podstawę wydania postanowień doty-
czących kaucji gwarancyjnych, wzmocnienie nadzoru nad przekazywaniem 
kaucji w przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
w sprawach kaucji, terminowe przekazywanie sprawozdań w zakresie kau-
cji gwarancyjnych oraz okresowe przeprowadzanie kontroli w podmiotach, 
które złożyły kaucję. Wystąpienie do trzeciego urzędu skarbowego było 
do zakończenia kontroli NIK w trakcie opracowywania. 

Realizacja zaleceń 
Ministerstwa Finansów 
weryfikowana była  
w urzędach skarbowych 
w trakcie kontroli 
wewnętrznych 
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5.3.  Wyniki kontroli w wybranych urzędach skarbowych 
w zakresie rejestrowania podatników VAT  
oraz wykreślania z rejestru podatników VAT 

Od 31 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. liczba zarejestrowanych w kon-
trolowanych urzędach skarbowych podatników VAT czynnych wzrosła  
z 70 177 do 79.312, tj. o 13,0%. W urzędach wyspecjalizowanych o 1059  
(o 5,9%), a w pozostałych o 8.076 (o 15,5%). Liczba podmiotów zareje-
strowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych wzrosła z 38 641 do 43 701, 
tj. o 13,1%. W wyspecjalizowanych urzędach o 5,3%, a w pozostałych urzę-
dach o 18,2%. W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych podatnicy  
VAT UE stanowili ponad 84% podatników VAT czynnych, a w urzędach nie-
wyspecjalizowanych ponad 45%.     

W 2016 r. zarejestrowano 6.670 nowych podatników VAT i 5.470 podatni-
ków przeniesionych z innych urzędów, a w I półroczu 2017 r. odpowiednio 
3405 nowych oraz 2.740 podatników VAT przeniesionych z innych urzę-
dów. Oceny analizy ryzyka rejestracji nowych podmiotów dokonywano 
według jednolitych dla wszystkich urzędów skarbowych kryteriów zawar-
tych w opracowanej przez Ministerstwo Finansów i przekazanej do wyko-
rzystania w 2015 r. Segmentacji ogólnej przedsiębiorców ze względu na ich 
wiarygodność. Działania były przeprowadzane za pomocą aplikacji Karta 
Oceny Ryzyka Rejestracyjnego Podmiotu.   

Badanie działań przeprowadzonych wobec 100 podmiotów, które zgło-
siły rozpoczęcie działalności gospodarczej i wystąpiły o uzyskanie sta-
tusu (czynnego) podatnika VAT, oraz którym określono wysokie ryzyko 
rejestracji, wykazało, że w kontrolowanych urzędach skarbowych wery-
fikacji danych przedstawionych w zgłoszeniach rejestracyjnych w celu 
niedopuszczenia do rejestracji podmiotów nierzetelnych dokonywano 
prawidłowo, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Sprawdzano 
zgłoszenia rejestracyjne pod względem formalnym i merytorycznym 
wykorzystując dane z dostępnych systemów informatycznych. Wzywano 
podatników do uzupełnienia wniosków rejestracyjnych i aktualizacji 
danych adresowych. Do sierpnia 2016 r. dodatkowe czynności, w tym 
wizja lokalna, przeprowadzane były w przypadkach budzących wątpliwo-
ści, np. gdy zakres zgłoszonej działalności nie pozwalał w ocenie organu 
podatkowego na prowadzenie jej pod wskazanym adresem. Od sierp-
nia 2016 r. z uwagi na wytyczne Ministerstwa Finansów, zobowiązujące 
do sprawdzania przed zarejestrowaniem podatnika czy podmiot znaj-
duje się pod adresem rejestracyjnym i/lub miejsc prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w każdym przypadku pierwszej rejestracji na potrzeby 
podatku od towarów i usług, kierowano do podatników wezwania do zło-
żenia oświadczenia o rzeczywistym adresie miejsca wykonywania dzia-
łalności oraz przedłożenia umowy najmu lokalu, dokonywano wizji lokal-
nej w miejscu siedziby działalności gospodarczej lub potwierdzano fakt 
zawarcia umowy najmu u wynajmującego.   

W trzech (z 10) kontrolowanych urzędach skarbowych stwierdzono  
przypadki opóźnień w podejmowaniu i prowadzeniu czynności weryfi-
kacyjnych: 

W kontrolowanych  
urzędach skarbowych  

ponad połowa  
z 79 tysięcy podatników VAT  

była zarejestrowana 
do transakcji 

wewnątrzwspólnotowych 
(VAT UE)

Naczelnicy  
urzędów skarbowych 

prawidłowo dokonywali 
weryfikacji danych 

przedstawianych  
w zgłoszeniach rejestracyjnych 

przez podatników w celu 
niedopuszczenia do rejestracji 

podmiotów nierzetelnych

Stwierdzono jednak  
przypadki opóźnień  

w podejmowaniu  
i prowadzeniu czynności 

weryfikacyjnych
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Przykłady
 W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w czterech z 10 bada-
nych sprawach dotyczących rejestracji lub odmowy rejestracji podatników  
jako podatników VAT stwierdzono, że pierwszych czynności weryfikacyjnych 
dokonano po 20, 27, 29 i 54 dniach od wpływu zgłoszenia rejestracyjnego 
VAT-R do Urzędu. 

W Urzędzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto w dwóch z 10 badanych spra-
wach, w których złożone zgłoszenia rejestracyjne VAT-R nie były poprawnie 
wypełnione, wezwania o ich korektę wystosowano do podatników z 36 i 40 dnio-
wym opóźnieniem.   

 W Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu w czterech z 10 badanych 
sprawach stwierdzono nieuzasadnione przerwy między czynnościami weryfi-
kacyjnymi wynoszące nawet 70 dni. 

Długotrwałe załatwianie spraw tłumaczono dużą ilością zadań, coraz mniej-
szą liczbą wykwalifikowanej kadry oraz brakami kadrowymi. Zdaniem NIK 
w sprawach tych nie działano wnikliwie i szybko. 

Na 100 zbadanych spraw 76 zakończyło się zarejestrowaniem podatników, 
a w pozostałych odmową rejestracji lub niezarejestrowaniem na podstawie 
art. 96 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług. Odmowy rejestracji 
dokonywano w uzasadnionych przypadkach, w formie decyzji. 

W objętych kontrolą urzędach skarbowych w wyniku analizy ryzyka reje-
stracji do grupy wysokiego ryzyka zakwalifikowano 676 podmiotów 
w 2015 r., 1567 podmiotów w 2016 r. oraz 1.024 podmiotów w I półroczu 
2017 r. W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych działaniami wery-
fikacyjnymi objęto 100% podatników zaliczonych do grupy wysokiego 
ryzyka, z wyjątkiem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu, w którym działaniami takimi objęto w 2016 r. 88,2% pod-
miotów. Liczba objętych działaniami sprawdzającymi podmiotów wynio-
sła od 16 do 43 podmiotów w 2016 r. i od 5 do 30 w I półroczu 2017 r. 
W czterech z pięciu niewyspecjalizowanych urzędach skarbowych w okre-
sie objętym kontrolą działaniami weryfikacyjnymi objęto od 95% do 100% 
podatników zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka, a liczba objętych 
tymi działaniami podmiotów wyniosła od 42 do 401 podmiotów w 2016 r.  
i od 25 do 211 w I półroczu 2017 r. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
Warszawa-Śródmieście, w którym najwięcej podmiotów objęto działaniami 
weryfikacyjnymi – 409 w 2016 r. oraz 335 w I półroczu 2017 r., sprawdzono 
w tym czasie odpowiednio 47% oraz 53% podmiotów zaliczonych do grupy 
wysokiego ryzyka. Wskaźnik ten został ustalony na podstawie takich 
czynności weryfikacyjnych jak przeprowadzenie wizji lokalnej, pisemne 
potwierdzenie u wynajmującego zawarcia umowy najmu lokalu. W przy-
padku adresów należących do biur wirtualnych umowy najmu potwier-
dzano także e-mailowo (lub pisemnie u wynajmującego).  

W 2016 r. w wyniku przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych – pod-
miotów zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka rejestracji – odmówiono 
rejestracji w kontrolowanych urzędach skarbowych 104 podmiotom oraz 
143 podmioty wykreślono z rejestru podatników VAT. W I półroczu 2017 r. 
nie zarejestrowano 133 podmiotów oraz 47 wykreślono z rejestru VAT.  

W dziewięciu (z 10 badanych)  
urzędach działaniami 
weryfikacyjnymi objęto  
od 88% do 100% podmiotów 
zakwalifikowanych  
do grupy wysokiego ryzyka 
rejestracyjnego
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Podmioty niezarejestrowane oraz podmioty wykreślone z rejestru VAT 
w objętych kontrolą urzędach skarbowych w 2016 r. stanowiły 15,8% oraz 
17,6% w I półroczu 2017 r. podmiotów zaliczonych do grupy wysokiego 
ryzyka, podczas gdy 25% w 2015 r.   

Proces rejestracji podatników podatku od towarów i usług w dziewięciu 
z 10 kontrolowanych urzędach skarbowych wydłużył się w badanym okresie.  

Przykłady
W Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym proces rejestracji podatników VAT,  
którzy prawidłowo wypełnili zgłoszenie rejestracyjne VAT-R trwał średnio 
do jednego miesiąca, natomiast w II półroczu 2016 r. oraz w I półroczu 2017 r. 
wydłużył się średnio do dwóch miesięcy;  

W Pomorskim Urzędzie Skarbowym proces rejestracji w porównaniu do 2015 r. 
wydłużył się w 2016 r. i I półroczu 2017 r. dla podmiotów zakwalifikowanych 
do wszystkich grup ryzyka, tj. z sześciu dni do odpowiednio 26 i 34 dni dla grupy 
niskiego ryzyka, z siedmiu dni do 55 i 39 dni dla grupy średniego ryzyka oraz  
z 15 do 17 i 41 dni dla grupy wysokiego ryzyka; 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu proces rejestracji trwał  
średnio 9 dni w 2015 r, 12 dni w 2016 r. oraz 32 dni w I półroczu 2017 r.  

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni proces rejestracji wydłużył się 
w 2016 r. – w porównaniu do roku poprzedniego – dla podmiotów zakwalifi-
kowanych do wszystkich grup ryzyka. W I półroczu 2017 r. proces ten skrócił się 
– dla podmiotów z grupy niskiego i średniego ryzyka był krótszy niż w 2015 r., 
a dla podmiotów z grupy wysokiego ryzyka krótszy niż w 2016 r. 

Wydłużenie czasu rejestracji wynikało między innymi ze zwiększenia liczby 
przeprowadzanych czynności weryfikacyjnych przed dokonaniem reje-
stracji w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów z dnia 2 sierpnia 
2016 r. W ramach czynności weryfikacyjnych w stosunku do podmiotów 
prowadzących działalność i zgłaszających się z tego tytułu do rejestracji 
na potrzeby podatku od towarów i usług, w przypadku pierwszej rejestracji 
urząd skarbowy był zobowiązany przed zarejestrowaniem podatnika doko-
nać sprawdzenia czy podmiot znajduje się pod adresem rejestracyjnym 
jak również miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo 
Finansów w związku z sygnałami dotyczącymi długiego czasu oczekiwania 
na weryfikację danych zgłaszanych w VAT-R we wrześniu 2017 r. zwróciło 
się do dyrektorów izb administracji skarbowej o zintensyfikowanie działań 
w procesach rejestracyjnych. Zdaniem NIK rozważenia wymaga także czy 
skala weryfikacji, przyjęta w wytycznych Ministerstwa z 2 sierpnia 2016 r. 
do każdorazowego sprawdzania, przy pierwszej rejestracji na potrzeby 
podatku VAT, czy podmiot znajduje się pod adresem rejestracyjnym 
jak również sprawdzenia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej,  
była, poza obszarami podwyższonego ryzyka, uzasadniona i nie narusza 
prawa do prowadzenia działalności gospodarczej44.  

44  Por. zalecenia Komisji Europejskiej stosowania w procesie rejestracji podadtników VAT 
wyważonego podejścia, które uwzględnia zarówno kwestię szybkości, aby nie utrudniać 
podatnikom prowadzenia działalności gospodarczej, jak i bezpieczeństwa, czyli uniknięcia 
rejestracji podmiotów, które mają oszukańcze zamiary – Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu 
Europejskiego, ósme sprawozdanie na podstawie art. 12 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 
o poborze podatku od wartości dodanej i procedurach kontrolnych, COM(2017) 780 final.

Wydłużył się proces 
rejestracji podatników 

podatku od towarów i usług 

Przyczyny wydłużenia się 
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Naczelnicy urzędów skarbowych wskazywali również na czynniki wpły-
wające na czas trwania rejestracji niezależne od organów podatkowych 
takie jak: poprawność formalna złożonego zgłoszenia rejestracyjnego, ilość 
wezwań kierowanych do podatników i reakcja podatników na te wezwania. 
W przypadku weryfikacji danych podatników rejestrujących się w wyspe-
cjalizowanych urzędach skarbowych wskazywano także na czas niezbędny 
na nawiązywanie kontaktu ze spółkami, których przedstawiciele nie miesz-
kają w Polsce. 

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. przepisu art. 96 ust. 4a 
ustawy o podatku od towarów i usług, do końca III kwartału 2017 r. w kon-
trolowanych urzędach skarbowych nie zarejestrowano jako podatników 
VAT 227 podmiotów, w tym głównie (55,5%) z powodu niestawiania się 
podmiotów na wezwania naczelnika urzędu skarbowego (art. 96 ust. 4a 
pkt 4), braku kontaktu z wnioskującymi podmiotami – 26,4% (art. 96 
ust. 4a pkt 3) oraz w 18,9% ze względu na niezgodne z prawdą dane wyka-
zane w zgłoszeniach rejestracyjnych (art. 96 ust. 4a pkt 1). W trzech kon-
trolowanych urzędach skarbowych45 część podmiotów, która nie została 
zarejestrowana spełniała jednocześnie więcej niż jedną przesłankę okre-
śloną w art. 96 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług. Na przykład 
w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście sześć podmio-
tów nie zostało zarejestrowanych z powodu niestawiania się na wezwanie 
Urzędu, w tym cztery podmioty wykazały nieprawdziwe dane w zgłosze-
niu rejestracyjnym. 

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu podatku VAT naczelnicy 
urzędów skarbowych byli obowiązani do identyfikowania i szybkiego wyre-
jestrowywania podmiotów nierzetelnych, w tym firm, które nie prowadzą 
faktycznej działalności gospodarczej, a jedynie posługują się fakturami 
niedokumentującymi rzeczywistych transakcji w celu wyłudzenia podatku 
od towarów i usług. Rzetelność i aktualność danych w rejestrach podatni-
ków VAT ma duże znaczenie nie tylko w przeciwdziałaniu wyłudzeniom 
podatku VAT, jest także istotna dla kontrahentów podatnika, którzy mają 
prawo do potwierdzenia jego statusu. 

W 2016 r. w kontrolowanych urzędach skarbowych wykreślono z reje-
stru VAT na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług  
6321 podatników, tj. o 22,7% podmiotów więcej niż w 2015 r., z tego:  
–  2765 podatników, którzy zgłosili naczelnikom urzędów zaprzesta-

nie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług (na podstawie art. 96 ust. 6);

–  2375 podmiotów nieistniejących lub z powodu braku możliwości skon-
taktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem (na podstawie 
art. 96 ust. 9); 

–  1181 podatników, którzy pomimo obowiązku nie zgłosili naczelnikom 
urzędów zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 96 ust. 8). 

45  Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, 
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
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podlegających opodatkowaniu,  
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przez organ podatkowy 
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W 2017 r. (do końca III kwartału) wykreślono z rejestru VAT 6.527 podat-
ników, z tego:
–  2329 z powodu zawieszenia działalności gospodarczej (na podstawie 

art. 96 ust. 9a pkt 1);
–  1600 z powodu zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności podle-

gających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (na podstawie 
art. 96 ust. 6); 

–  627 w związku ze składaniem „zerowych” deklaracji (na podstawie 
art. 96 ust. 9a pkt 3);

–  599 z powodu nieskładania deklaracji (na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2);
–  479 z powodu braku kontaktu z podatnikiem (na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 2); 
–  442 w związku z niezgłoszeniem zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu VAT (na podstawie art. 96 ust. 8);
–  229 ponieważ ustalono, że podmioty nie istnieją (na podstawie art. 96 

ust. 9 pkt 1);
–  173 z powodu niezgodnych z prawdą danych wykazanych w zgłoszeniach 

rejestracyjnych (na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 3);
–  43 ponieważ nie stawiali się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego 

(na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 4). 

Z powodu wystawiania faktur lub faktur korygujących dokumentujących 
czynności, które nie zostały dokonane w kontrolowanych urzędach skar-
bowych wykreślono trzy podmioty (dwa w Pierwszym Urzędzie Skarbo-
wym w Gdyni oraz jeden w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wro-
cławiu). 

Badanie 320 spraw, w których podatnicy zostali wykreśleni z rejestru 
podatników VAT, wykazało nieprawidłowości w co trzeciej badanej spra-
wie. Najczęściej były to opóźnienia w wyrejestrowywaniu podatników. 
W ośmiu urzędach skarbowych46 opóźnienia wystąpiły na etapie podej-
mowania i prowadzenia czynności weryfikacyjnych, a w siedmiu urzę-
dach47 także po ustaleniu przesłanek do wykreślenia. Nie były przestrze-
gane w pełni wytyczne Ministra Finansów, który zobowiązał pracowników 
urzędów skarbowych do stałej kontroli ciągłości i terminowości składanych 
deklaracji i wyjaśniania przyczyny braku deklaracji, a także podejmowania 
czynności sprawdzających jeżeli powstaną wątpliwości, co do statusu zare-
jestrowanego podatnika. 

Opóźnienia w podejmowaniu czynności zmierzających do zweryfikowania 
i wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT, którzy zaprzestali 
składania deklaracji podatkowych stwierdzono w 54 sprawach.   

46  Dolnośląski Urząd Skarbowy, Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, Pierwszy Śląski Urząd 
Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, Urząd Skarbowy w Tychach, Pierwszy Urząd 
Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto, Pierwszy Wielkopolski 
Urząd Skarbowy w Poznaniu.

47  Pomorski Urząd Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy, 
Urząd Skarbowy w Tychach, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, Pierwszy 
Wielkopolski Urząd Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu. 
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Przykłady
W Urzędzie Skarbowym w Tychach w czterech z 14 badanych sprawach 
do podatników skierowano wezwania do złożenia brakujących deklaracji VAT 
od pięciu do 16 miesięcy po upływie terminu na ich złożenie.  

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w 12 z 15 bada-
nych sprawach kierowane do podatników w latach 2016–2017 wezwania 
do złożenia wyjaśnień o przyczynach niezłożenia deklaracji dotyczyły okre-
sów rozliczeniowych za lata 2010–2015, w szczególności w sierpniu i wrze-
śniu 2016 r. wezwano podatników do wyjaśnienia braku deklaracji za gru-
dzień 2010 r., a w kwietniu 2017 r. za III kwartał 2015 r.   

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni nie podejmowano na bieżąco 
czynności zmierzających do wykreślenia podatników z rejestru VAT w ośmiu 
badanych sprawach, pomimo, że podatnicy nie składali deklaracji VAT przez 
okres od pięciu do 16 miesięcy.  

Opóźnienia w wykreślaniu podmiotów z rejestru VAT pomimo ustale-
nia przesłanek do wykreślenia wyniosły od jednego do 25 miesięcy. 
W jednym przypadku – w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku 
– podatnika wykreślono z rejestru VAT po 13 miesiącach od stwierdze-
nia przesłanki do jego wykreślenia. Natomiast w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym Warszawa-Śródmieście komórka do spraw kontroli podat-
kowej nie kierowała do komórki odpowiedzialnej za rejestry VAT infor-
macji o wykryciu podmiotów kwalifikujących się do wykreślenia z urzędu 
z rejestru VAT. W konsekwencji czterech wykreśleń dokonano po upływie 
od ośmiu do 25 miesięcy od powzięcia informacji o spełnieniu przesła-
nek do wykreślenia.  

W trzech urzędach skarbowych stwierdzono przypadki opóźnień w wykre-
ślaniu podatników z rejestru VAT, którzy złożyli zgłoszenia o zaprzestaniu 
wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług (VAT-Z) lub zgodnie z informacją z CEIDG podmioty zostały 
wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej. W Pierwszym Urzę-
dzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście opóźnienia w wykreślaniu takich 
podatników z rejestru VAT wyniosły w siedmiu z 12 badanych sprawach 
od jednego do 14 miesięcy, a w Urzędzie Skarbowym w Tychach w trzech 
z sześciu badanych sprawach od jednego do dwóch miesięcy. W Pierwszym 
Urzędzie Skarbowym w Gdyni działania zmierzające do wykreślenia dwóch 
podatników z rejestru VAT podjęto w czerwcu 2017 r., pomimo, że w 2014 r. 
podatnicy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i zostali 
wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej. 

Opóźnienia tłumaczono przede wszystkim znacznym obciążeniem pracą, 
trudną sytuacją kadrową, trwającymi akcjami przyjmowania zeznań podat-
kowych, wprowadzaniem obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. 

Zdaniem NIK opóźnienia były spowodowane przede wszystkim brakiem 
należytej staranności pracowników, jak również brakiem należytego nad-
zoru ze strony przełożonych. W celu ograniczenia wyłudzeń podatku VAT 
oraz zmniejszenia ryzyka udziału rzetelnych przedsiębiorców w oszu-
stwach typu karuzelowego, urzędy skarbowe powinny niezwłoczne usta-
lać przesłanki do wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT.   

Stwierdzono  
przypadki opóźnień  
w wykreślaniu podmiotów  
z rejestru podatników VAT,  
które złożyły VAT-Z  
lub zostały wykreślone  
z CEIDG 
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W czterech urzędach skarbowych, po rozszerzeniu od 1 stycznia 2017 r. 
w ustawie o podatku od towarów i usług katalogu przesłanek do wykreśle-
nia podmiotu z rejestru podatników VAT, nie były na bieżąco identyfikowa-
ne podmioty, które składały deklaracje „zerowe”48 lub zawiesiły działalność 
gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodar-
czej na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy49. 

Przykłady
W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście dopiero w III kwar-
tale 2017 r. zidentyfikowano i wykreślono 26 podmiotów z powodu składania 
deklaracji „zerowych”. 

W Urzędzie Skarbowym w Tychach wykreślono dwa podmioty z rejestru VAT 
po 80 dniach od ustalenia przesłanki określonej w art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy 
o podatku VAT, tj. zawieszenia przez podatnika wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 
na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy. 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni działania zmierzające do wykre-
ślenia dwóch podatników z rejestru VAT podjęto w czerwcu 2017 r., pomimo, 
że zawiesili oni działalność już w 2015 r. 

Opóźnienia tłumaczono znacznym obciążeniem pracą, a także zmieniają-
cymi się przepisami, w tym w zakresie przesłanek do wykreślenia pod-
miotu z rejestru podatników VAT z powodu niewykazywania sprzedaży 
w deklaracjach VAT.  

Po zmianie od 1 stycznia 2017 r. ustawy o podatku od towarów i usług 
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami: 
–  czy wykreślenie z rejestru podatników VAT następuje w wyniku złoże-

nia tzw. deklaracji „zerowych”, czy też wystarczy, że w składanych dekla-
racjach odpowiednio za sześć miesięcy lub dwa kwartały podatnik nie 
wykaże np. nabycia towarów mimo wykazania sprzedaży (art. 96 ust. 9a 
pkt 3 ustawy);

–  analogicznie czy wykreślenie z rejestru podatników VAT UE następuje 
gdy podatnik złoży za trzy kolejne miesiące lub kwartał „zerowe dekla-
racje”, czy wystarczy, że w składanych deklaracjach odpowiednio za trzy 
miesiące lub kwartał podatnik nie wykaże np. nabycia towarów mimo 
wykazania sprzedaży (art. 97 ust. 15 ustawy).

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym 
proponuje się doprecyzowanie przepisów, wskazujących jednoznacznie,  
że wykreślenie powinno dotyczyć podatników VAT składających przez sześć 
kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały i podatników VAT UE składają-
cych za trzy kolejne miesiące lub kwartał „zerowe” deklaracje, a nie podat-
ników, którzy w składanych deklaracjach wykażą wyłącznie sprzedaż towa-
rów i usług (bez nabycia) albo nabycie towarów (bez sprzedaży). Projekt 
był przedmiotem uzgodnień wewnętrznych. Na dzień zakończenia kontroli 
NIK prace legislacyjne były w toku. 

48  W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście oraz w Trzecim Mazowieckim 
Urzędzie Skarbowym w Radomiu.

49  W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni oraz w Urzędzie Skarbowym w Tychach. 
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W badanych urzędach skarbowych nie były na bieżąco aktualizowane regu-
lacje wewnętrzne, wprowadzone w latach 2014–2016, w zakresie moni-
torowania i wykreślania z rejestru podatników VAT i/lub VAT UE podmio-
tów nierzetelnych, mimo zmiany z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów 
o podatku od towarów i usług. Na przykład w Urzędzie Skarbowym Wro-
cław-Stare Miasto aktualizacji wewnętrznej procedury postępowania 
w sprawie wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT i VAT UE 
dokonano 12 kwietnia 2017 r., a w Pierwszym Urzędzie Skarbowym War-
szawa-Śródmieście, po wygaśnięciu z dniem 31 maja 2017 r. wewnętrznych 
regulacji z 2015 r., do zakończenia kontroli NIK nie zostały wprowadzone 
nowe procedury. Zdaniem NIK niewprowadzenie zaktualizowanych proce-
dur było działaniem nierzetelnym. Obowiązujące w urzędach skarbowych 
procedury powinny być dostosowane do struktury organizacyjnej, która 
po wprowadzeniu KAS 1 marca 2017 r. uległa zmianie oraz uwzględniać 
sposób postępowania w związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. ustawy 
o podatku od towarów i usług.   
Wykreślenie podatników z rejestru jako podatnika VAT dokonywane 
było przez naczelników urzędów skarbowych poprzez czynność mate-
rialnotechniczną, bez wydawania decyzji, co budzi wątpliwości w świe-
tle orzeczeń sądów administracyjnych odnośnie wykreślenia, w szczegól-
ności na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.  
[wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na ten temat zamieszczono w punk-
cie 5.2. informacji].
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni brak decyzji uzasad-
niał między innymi tym, że art. 96 ust. 8 ustawy nie wskazywał na potrzebę 
zastosowania administracyjnej drogi postępowania. W związku z powyż-
szym wykreślając podatników na podstawie tego przepisu Urząd zawia-
damiał podatników o tym fakcie w formie zwykłego pisma informacyjnego  
(w tej sytuacji nie była wydawana decyzja ani postanowienie). W 2016 r. 
Urząd działając na podstawie art. 96 ust 8 dokonał wykreślenia łącznie 
291 podatników. Żaden z podatników wykreślonych na podstawie powyż-
szego przepisu nie wniósł skargi do sądu administracyjnego, nie wniósł 
też zarzutu w temacie braku decyzji w przedmiocie wykreślenia go z reje-
stru czynnych podatników VAT. Nowe rozwiązania dotyczące wyreje-
strowywania podatników wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Jedną ze zmian było wprowadze-
nie jako podstawy prawnej wykreślenia art. 96 ust. 9a ustawy o podatku 
od towarów i usług. Każdorazowo po wykreśleniu podatnika na podstawie 
tego przepisu jest on o tym zawiadamiany. Zawiadomienie to nie przyj-
muje formy decyzji ani postanowienia. W takich przypadkach, podatnik ma 
możliwość albo zapobiegnięcia wykreśleniu, albo przywrócenia zarejestro-
wania. Powyższe uregulowania gwarantują podatnikom możliwość pro-
stego i szybkiego uniknięcia niepożądanych konsekwencji. Z tego względu 
w przepisach dotyczących wykreślenia podatników z rejestru nie wskazano 
administracyjnej drogi postępowania, która w wielu wypadkach mogłaby 
jedynie wydłużyć procedurę przywracania zarejestrowania podatnika. 
Powyższe stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi 
na interpelację nr 13183 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wykreślenia 
podmiotów gospodarczych z rejestru VAT.

Procedury wewnętrzne 
w zakresie wykreślania 
podmiotów z rejestru 
podatników VAT nie były  
na bieżąco aktualizowane

Naczelnicy urzędów 
skarbowych wykreślali 
podatników z rejestru 
podatników VAT  
bez wydawania decyzji,  
co budzi wątpliwości  
w świetle orzeczeń  
sądów administracyjnych 
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W objętych kontrolą urzędach skarbowych niejednolicie postępowano 
w zakresie zawiadamiania podatników wykreślonych z rejestru VAT. 

Wykreślając podmioty z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy 
o podatku od towarów i usług w kontrolowanych urzędach skarbowych50 
przeważnie zawiadamiano podatników o tym fakcie. Na przykład, gdy 
osoby fizyczne nie wznowiły przez 24-miesiące zawieszonej działalności 
i zostały wykreślone z CEIDG lub gdy władze spółki poinformowały o nie-
podjęciu zgłoszonej działalności lub zaprzestaniu jej wykonywania – ale 
nie złożyły VAT-Z. Inaczej postępowano w Urzędzie Skarbowym w Tychach, 
w którym brak zawiadomienia osób fizycznych, które złożyły wniosek 
o wykreślenie z CEIDG, a nie złożyły VAT-Z, argumentowano nieuregulo-
waniem tej kwestii w art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Podobnie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu stwierdzono 
przypadki niepowiadomienia o wykreśleniu z rejestru VAT przedsiębior-
ców, którzy zostali wyrejestrowani z ewidencji działalności gospodarczej 
i nie złożyli VAT-Z. 

Nie kierowano zawiadomień do podatników wykreślonych z rejestru VAT 
w związku z ich wykreśleniem z KRS gdyż wraz z momentem wykreśle-
nia podmiotu z KRS jego byt prawny ustaje, nie funkcjonują jego organy  
i tym samym w otoczeniu prawnym nie ma podmiotu lub osoby, których 
można byłoby poinformować o fakcie wykreślenia, co nie budzi wątpliwości. 

W większości kontrolowanych urzędów skarbowych nie zawiadamiano 
podatników wykreślonych na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o podatku 
od towarów i usług, jednak w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wro-
cławiu i w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu 
zawiadomienia do podatników były kierowane. Uzasadniając informowa-
nie podatników o wykreśleniu z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 
ustawy wskazano, że brano pod uwagę zasadę działania w sposób budzący 
zaufanie do organów podatkowych oraz interes podatników. Zdaniem NIK 
przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie pozosta-
wiają wątpliwości i wyraźnie mówią o braku konieczności powiadamiania 
strony o wykreśleniu. 

W przypadku wykreślania podatników na podstawie wprowadzonego 
do ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2017 r. – art. 96 
ust. 9a – w siedmiu kontrolowanych urzędach skarbowych51 zawiadamiano 
podatników wykreślonych z rejestru VAT, a w pozostałych52 – do września 
2017 r., tj. do czasu przekazania przez Ministerstwo Finansów wytycznych 
w tym zakresie – nie.  

50  Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy, Pomorski Urząd Skarbowy,  Pierwszy Urząd Skarbowy  
w Gdyni, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. 
W Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu, w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie 
Skarbowym w Poznaniu oraz w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto w okresie objętym 
kontrolą nie dokonywano wykreśleń na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów 
i usług.

51  Dolnośląski Urząd Skarbowy, Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy, Pierwszy Śląski Urząd 
Skarbowy, Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni,  
Urząd Skarbowy w Tychach, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

52  Pomorski Urząd Skarbowy, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, Urząd Skarbowy  
Wrocław-Stare Miasto.

Naczelnicy urzędów 
skarbowych niejednolicie 
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zawiadamiania podmiotów 
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podatników VAT
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W wytycznych Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skar-
bowych w zakresie podatku od towarów i usług z marca 2016 jak rów-
nież w wydanej przez Krajową Administrację Skarbową procedurze postę-
powania w sprawie prowadzenia rejestru podatników od towarów i usług 
z sierpnia 2017 r. nie odniesiono się do kwestii powiadamiania podatników 
o ich wykreśleniu na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o podatku od towarów 
i usług. W nowych wytycznych wskazano natomiast na konieczność zawia-
damiania podmiotów wykreślanych na podstawie art. 96 ust. 9a ustawy 
oraz brak takiej konieczności przy wykreśleniu podatnika z rejestru, jako 
podatnika VAT, na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy. 

Niejednolite postępowanie naczelników urzędów skarbowych w zakresie 
zawiadamiania podatników wykreślonych z rejestru VAT świadczy o niewy-
starczającym nadzorze Ministra Finansów w tym zakresie.  

Opóźnienia w wykreślaniu podatników z rejestru podatników VAT skut-
kowały opóźnieniami w wykreślaniu z rejestru podatników VAT UE (jeżeli 
podmioty były zarejestrowane do transakcji wewnątrzwspólnotowych). 
Zgodnie z art. 97 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług wykreślenie 
podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem 
z rejestru jako podatnika VAT UE. Stwierdzono także przypadki, w których 
wykreślenie z rejestru podatników VAT UE nastąpiło znacznie później niż 
wykreślenie z rejestru podatników VAT. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
Warszawa Śródmieście w trzech z ośmiu badanych sprawach aktywność 
VIES została zamknięta odpowiednio po dwóch, czterech oraz 17 miesią-
cach od wykreślenia podatnika z rejestru VAT.  

W kontrolowanych urzędach stwierdzono przypadki opóźnień w identyfi-
kowaniu na bieżąco podatników spełniających przesłanki do ich wykreśle-
nia z rejestru podatników VAT UE określone w art. 97 ust. 15 oraz ust. 15a 
ustawy o podatku od towarów i usług. Na przykład w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym Warszawa Śródmieście:  
–  do zakończenia kontroli NIK (w listopadzie 2017 r.), nie wykreślono 

z rejestru podatników VAT UE sześciu (z 16 badanych) podmiotów speł-
niających przesłanki do ich wykreślenia, tj. czterech, które składały 
deklaracje „zerowe” (jeden od 12/2013 r., jeden od 11/2016 r. oraz dwa 
od 1/2017 r.) oraz dwóch, które zaprzestały składania deklaracji VAT 
(jeden od 1/2016 r., a drugi od 2/2016 r.); 

–  wykreślono pięć (z 16 badanych) podmiotów po upływie od dwóch 
do jedenastu miesięcy, a w jednym przypadku po upływie 50 miesięcy, 
od zaistnieniu przesłanek określonych w art. 97 ust. 15 lub ust. 15a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni w trzech (z 16 zbadanych) 
sprawach podatników wykreślono z rejestru po upływie od czerech 
do 12 miesięcy od upływu sześciomiesięcznego okresu nieskładania 
deklaracji, o którym mowa w art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towa-
rów i usług. 

Ministerstwo Finansów  
w wytycznych dla urzędów 
skarbowych nie odniosło się 
do kwestii powiadamiania 
podatników wykreślonych 
na podstawie art. 96 ust. 8 
ustawy o podatku  
od towarów i usług  

Nie zawsze były na bieżąco 
identyfikowane podmioty 
spełniające przesłanki  
do ich wykreślenia z rejestru 
podatników VAT UE 
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Na opóźnienia miała także wpływ częstotliwość (co kwartał) generowania 
raportów umożliwiających identyfikowanie podmiotów do wykreślenia, 
która w połowie kontrolowanych urzędów skarbowych53 była nieadekwatna 
do częstotliwości nałożonych na podatników obowiązków (składania przez 
podatników deklaracji, w tym informacji podsumowujących).

Przykłady
W Urzędzie Skarbowym w Tychach w 2017 r. co kwartał generowano raporty 
wskazujące podatników składających za trzy kolejne miesiące bądź kwartał 
deklaracje „zerowe” oraz raporty identyfikujące podatników nieskładających 
informacji podsumowujących VAT-UE.

W Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu raport o podatni-
kach VAT UE, którzy nie złożyli deklaracji VAT lub informacji podsumowującej 
VAT UE – generowany był co kwartał, a raport identyfikujący podatników skła-
dających deklaracje „zerowe” co dwa miesiące.

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście raporty o podat-
nikach zarejestrowanych do transakcji wewnątrzwspólnotowych, którzy nie 
złożyli w I półroczu 2017 r. deklaracji VAT lub informacji VAT UE oraz raport 
identyfikujący podatników składających deklaracje „zerowe” wygenerowano 
dopiero w trakcie kontroli NIK, we wrześniu i październiku 2017 r.  

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu w trzech sprawach (z 12 
badanych) z naruszeniem przepisu art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towa-
rów i usług nie zawiadomiono podatników o wykreśleniu z rejestru podat-
ników VAT UE, a w dwóch sprawach, zawiadomienia o wykreśleniu wysłano 
po upływie prawie sześciu miesięcy od daty wykreślenia podatników. W Trze-
cim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w jednym przypadku (z 16 badanych) 
podatnik został zawiadomiony o wykreśleniu z rejestru podatników VAT UE 
po czterech miesiącach od wykreślenia. 

Opóźnienia w wyrejestrowywaniu podatników z rejestru podatników VAT UE 
oraz przypadki niezawiadomienia podatników o wykreśleniu naczelnicy 
urzędów skarbowych tłumaczyli przede wszystkim – analogicznie jak opóź-
nienia w wykreślaniu z rejestru podatników VAT – trudną sytuacją kadrową. 

Zdaniem NIK stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były głów-
nie brakiem należytej staranności w wykonywaniu zadań. Monitorowa-
nie przyczyn niewywiązywania się podatników z obowiązku składania 
deklaracji, w tym informacji podsumowujących, było jednym z instrumen-
tów pozwalających identyfikować podmioty nierzetelne. Rejestr podatni-
ków stanowi ważne narzędzie dla uczciwych podatników do weryfikacji 
informacji o swoich kontrahentach i powinien być kompletny i aktualny 
(odzwierciedlać stan rzeczywisty). Bieżące wypełnianie zadań w zakresie 
występowania przesłanek do unieważnienia numeru identyfikacyjnego VAT 
nadanego dla celów wewnątrzwspólnotowych jest także istotne ze względu 
na wymogi wynikające z art. 23 rozporządzenia Rady (UE) Nr 904/2010 
w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dzie-
dzinie podatku od wartości dodanej54. 

53  W Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym, Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym, 
Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni, Urzędzie Skarbowym w Tychach, Pierwszy Urzędzie 
Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

54  Dz. U. UE L 268 z 12.10.2010 r., s. 1, ze zm.
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Stwierdzone przypadki opóźnień w podejmowaniu czynności sprawdza-
jących i wykreślaniu podatników z rejestru VAT i VAT UE świadczą także 
o zaległościach w tym zakresie powstałych przed okresem objętym kon-
trolą NIK. W latach 2016–2017 nie udało się ich zlikwidować, a liczba pod-
miotów wymagających weryfikacji była znaczna.  

Na opóźnienia w wykreślaniu podmiotów z rejestru podatników VAT oraz 
VAT UE na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług NIK 
zwracała uwagę także w poprzednich kontrolach, w tym po przeprowadzo-
nej w 2013 r. kontroli Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.  

5.4.  Wyniki kontroli w wybranych urzędach skarbowych 
w zakresie sprawdzania zasadności zwrotów podatku VAT 

NIK pozytywnie oceniła weryfikację zasadności zwrotów podatku VAT 
we wszystkich kontrolowanych urzędach skarbowych. Zbadano zadekla-
rowane przez podatników zwroty podatku VAT na kwotę 1685,3 mln zł, 
co stanowiło 6,3% kwoty zwrotów systemowych wypłaconych przez 
te urzędy w badanym okresie. W kontrolowanych jednostkach podejmo-
wano rzetelne działania w celu sprawdzenia zasadności zwrotów zadekla-
rowanych przez podatników, analizując okoliczności mogące mieć wpływ 
na ich wypłatę i podejmując w uzasadnionych przypadkach kontrole podat-
kowe. W badanych sprawach NIK nie zakwestionowała zasadności doko-
nanych zwrotów, a ustalone jednostkowe uchybienia nie miały wpływu 
na ocenę ogólną. Nie stwierdzono przypadków długotrwałego i nieuzasad-
nionego wstrzymywania należnych zwrotów VAT.

Badanie 131 zwrotów VAT na kwotę 1121,3 mln zł, których realizacja  
nie była poprzedzona kontrolą podatkową wykazało, że urzędy skarbowe 
prowadziły czynności weryfikacyjne zgodnie z wytycznymi Ministra Finan-
sów do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towa-
rów i usług oraz z wewnętrznymi procedurami, określającymi obowiązki 
poszczególnych komórek organizacyjnych urzędów w postępowaniu 
z deklaracjami z wykazaną kwotą do zwrotu. Czynności analityczne mające 
na celu wstępną ocenę ryzyka w zakresie wykazanego zwrotu prowadzone 
były na podstawie dostępnych danych o podatniku oraz o jego kontrahen-
tach i obejmowały między innymi analizę: 
–  danych ze złożonych deklaracji podatkowych, w tym informacji podsu-

mowujących; 
–  danych rejestracyjnych, w przypadku podatników nowo zarejestrowanych,
–  wyników kontroli przeprowadzonych u podatnika; 
–  informacji z systemu VIES, weryfikowano status kontrahentów podat-

nika, analizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe deklarowane przez 
podatnika oraz jego kontrahentów;

–  danych z Bazy Podmiotów Szczególnych, weryfikowano czy podatnik  
lub jego kontrahenci zostali wcześniej zidentyfikowani jako podmioty 
niewywiązujące się rzetelnie z obowiązków podatkowych. 

W uzasadnionych przypadkach wzywano podatników o przedłożenie 
dowodów potwierdzających zasadność wnioskowanego zwrotu podatku. 
Czynności sprawdzające – poprzedzające dokonanie zwrotów – obejmo-

Rzetelnie weryfikowano 
zasadność deklarowanych 
przez podatników  
zwrotów podatku VAT
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przeprowadzonymi  
zgodnie z wytycznymi 
Ministra Finansów,  
z wykorzystaniem 
dostępnych zasobów  
oraz narzędzi 
informatycznych  
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wały przede wszystkim analizę rejestrów sprzedaży i zakupów oraz faktur 
dokumentujących sprzedaż i nabycie, weryfikację dokumentów źródłowych 
dotyczących nabycia środków trwałych oraz źródeł jego finansowania. Rze-
telność wykazanych transakcji sprawdzana była także na podstawie ana-
lizy ewidencji VAT kontrahentów podatnika. W 2017 r. stopniowo zaczęto 
wykorzystywać składane przez podatników pliki JPK_VAT. 

W badanej próbie nie stwierdzono przypadków odstąpienia od dalszego 
sprawdzenia zasadności zwrotu mimo przesłanek uzasadniających podję-
cie dalszych czynności weryfikacyjnych, wynikających z analizy ryzyka. Dys-
pozycje wypłaty zostały zaakceptowane przez upoważnione osoby, a środki 
przekazano na aktualne rachunki podatników. W wyniku przeprowadzonych 
czynności weryfikacyjnych w objętych badaniem sprawach nie stwierdzono 
okoliczności uzasadniających wstrzymanie lub odmowę dokonania zwrotów. 

W 2016 r. kontrolowane urzędy przeprowadziły 20 061 czynności spraw-
dzających zasadność zadeklarowanych zwrotów podatku VAT, na sku-
tek których ujawniono nieprawidłowości na kwotę 30,1 mln zł. Po prze-
prowadzeniu czynności sprawdzających ustalono nienależne zwroty VAT 
na kwotę 13,1 mln zł. Podatnicy złożyli korekty deklaracji uwzględnia-
jące ustalenia czynności sprawdzających w wysokości 20,1 mln zł, w tym 
11,2 mln zł dotyczące nienależnych zwrotów VAT. 

Skuteczność czynności sprawdzających, mierzona relacją czynności, w któ-
rych ujawniono nieprawidłowości do ogółu przeprowadzonych czynności 
sprawdzających, wyniosła 36,9% i była wyższa niż w 2015 r. o 3,9 punktu 
procentowego. Obniżyła się natomiast kwota ujawnionych nieprawidłowo-
ści – o 41,4% (w 2015 r. wyniosła 51,4 mln zł), a także kwota ustalonych 
nienależnych zwrotów VAT – o 29,9% (w 2015 r. wyniosły 18,7 mln zł).  
W I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r. skuteczność czyn-
ności sprawdzających prowadzonych przez kontrolowane urzędy obniżyła 
się z 32,2% do 30,3%, niższe były także kwoty ujawnionych nieprawidło-
wości – 5,3 mln zł wobec 20,3 mln zł oraz ustalonych nienależnych zwro-
tów VAT – 1 mln zł wobec 4,6 mln zł.

W celu sprawdzenia zasadności zwrotów zadeklarowanych przez podat-
ników oraz zidentyfikowania nierzetelnych podmiotów, wykorzystywano 
zasoby oraz narzędzia informatyczne takie jak system wymiany informa-
cji między państwami UE o podatnikach i transakcjach wewnątrzwspól-
notowych, baza podmiotów istotnie naruszających obowiązki wynika-
jące z przepisów prawa podatkowego. W 2017 r. urzędy skarbowe zostały 
wyposażone także w nowe narzędzia informatyczne, które służyły do pozy-
skiwania, przeglądania oraz analizy danych zawartych w przekazywanych 
przez podatników Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencji VAT. 

Począwszy od marca 2017 r. do urzędów skarbowych stopniowo wpływały 
wyniki analiz prowadzonych dla całego kraju przez Centrum Analiz i Plano-
wania Administracji Skarbowej, których celem była identyfikacja podmiotów 
podejrzewanych o nierzetelne rozliczenia podatkowe. Na podstawie rapor-
tów o rozbieżnościach, w szczególności między kwotami podatku naliczonego 
i należnego wykazanego w deklaracji VAT oraz w pliku JPK_VAT podatnika, 
między kwotami podatku wykazanego przez podatnika oraz jego kontrahen-
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tów, a także o nabywcach, którzy w rejestrach zakupu uwzględnili faktury VAT 
wystawione przez podmioty niezarejestrowane jako podatnicy VAT lub pod-
mioty, które nie złożyły deklaracji lub wykazały w deklaracji „zerowe” obroty, 
urzędy skarbowe przeprowadzały czynności wyjaśniające. Na przykład: w Urzę-
dzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto w wyniku weryfikacji 118 transakcji 
na kwotę 1354,4 tys. zł, wykazanych przez podatników w plikach JPK_VAT 
za miesiące od stycznia do kwietnia 2017 r.55, stwierdzono nieprawidłowości 
w rozliczeniach podatku VAT w 65% spraw na kwotę 564,0 tys. zł (42%).

W 2016 r. badane urzędy skarbowe zweryfikowały w trakcie kontroli podat-
kowych 637 zadeklarowanych przez podatników zwrotów VAT na kwotę 
1050,4 mln zł, podczas gdy w 2015 r. skontrolowały 700 zadeklarowanych 
zwrotów na kwotę 1289,3 mln zł. Istotnie wzrosła natomiast skuteczność 
tych kontroli mierzona relacją liczby kontroli, w których stwierdzono nie-
prawidłowości do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli zasadno-
ści zwrotów VAT – z 18,1% w 2015 r. do 46,2% w 2016 r., a także kwota 
zatrzymanych nienależnych zwrotów VAT – z 99,5 mln zł do 391,1 mln zł 
oraz kwota korekt deklaracji uwzględniających ustalenia kontroli w zakre-
sie zatrzymanych zwrotów VAT – z 4,7 mln zł do 21,5 mln zł. W I półro-
czu 2017 r. skuteczność kontroli uległa dalszej poprawie i wyniosła 76,2%  
(w I półroczu 2016 r. 48,9%), przy jednoczesnym obniżeniu się kwoty 
zatrzymanych zwrotów VAT z 182,1 mln zł do 111,8 mln zł. Podatnicy zło-
żyli korekty deklaracji uwzględniające ustalenia kontroli na kwotę ponad 
trzykrotnie wyższą niż w I półroczu 2016 r. – 66,2 mln zł wobec 20,6 mln zł. 

Badanie 107 zwrotów zadeklarowanych przez podatników na kwotę 
563,9 mln zł, których zasadność została zweryfikowana w trakcie kon-
troli podatkowych, w tym 34 kontroli, w wyniku których zatrzymano jako 
niezasadne zwroty na kwotę 77,6 mln zł, wykazało, że działania były pro-
wadzone w urzędach skarbowych rzetelnie. W 11 sprawach urzędy skar-
bowe skorzystały z możliwości współpracy z administracjami podatko-
wymi innych państw członkowskich. Uzyskane z tego źródła informacje 
w 10 sprawach wskazały na nierzetelność rozliczeń przedstawionych przez 
podatników. W 24 postępowaniach kontrolnych wykorzystano narzędzia 
informatyczne do analizy danych – ACL i WERYFIKATOR. 

Sprawy były przekazywane do komórki kontroli na ogół bezzwłocznie. 
W badanej próbie wystąpiły trzy przypadki późnego przekazaniu sprawy 
do komórki kontroli, w jednej z nich zwrot został zatrzymany jako niena-
leżny. W Trzecim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu sprawę 
skierowano do komórki kontroli po 162 dniach od wpływu deklaracji (przy 
180-dniowym terminie zwrotu), a kolejną po 126 dniach (przy 60-dnio-
wym terminie zwrotu), początkowo prowadząc czynności sprawdzające. 

Największe w badanej próbie zwroty zostały zakwestionowane w związku 
z niewłaściwym w ocenie organu podatkowego zastosowaniem przepisów 
podatkowych. Przypadki te dotyczyły: 
–  rozstrzygnięcia czy czynność podatnika podlegała opodatkowaniu podat-

kiem VAT jako sprzedaż składników majątku czy też stanowiła niepod-
legającą opodatkowaniu tym podatkiem sprzedaż przedsiębiorstwa 
(deklarowany zwrot na kwotę 43,3 mln zł); 

55  Raporty o rozbieżnościach wpłynęły do Urzędu Skarbowego od marca do czerwca 2017 r. 

W uzasadnionych 
przypadkach w celu 
sprawdzenia zasadności 
zadeklarowanych  
przez podatników  
zwrotów VAT wszczynano 
kontrole podatkowe

Skuteczność tych kontroli 
wzrosła  

Przyczyny kwestionowania 
zasadności zwrotów VAT   



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

54

–  rozstrzygnięcia czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT powinna 
być wartość emisyjna nabytych akcji czy też ich wartość nominalna 
(deklarowany zwrot na kwotę 22,2, mln zł).  

W pozostałych badanych przypadkach najczęściej ujawniane były fikcyjne 
lub pozorne transakcje mające na celu wyłudzenie podatku VAT. 

Przykłady
Wielkopolski Urząd Skarbowy zakwestionował zwrot podatku VAT na kwotę 
2,4 mln zł, zadeklarowany przez spółkę, która wykazywała wewnątrzwspól-
notowe dostawy materiałów i wyrobów tekstylnych na rzecz niemieckich kon-
trahentów; w trakcie kontroli podatkowej ustalono, że spółka nie posiadała 
dowodów potwierdzających wywóz z terytorium kraju towarów objętych fak-
turami mającymi dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 
spółka nie posiadała także dowodów pozwalających jednoznacznie stwierdzić, 
że nastąpiła zapłata; administracja podatkowa Niemiec nie potwierdziła, że 
towar faktycznie dotarł do Niemiec; również podmioty wskazane przez spółkę 
jako dostawcy nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. 

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zakwestionował jako nieza-
sadny zwrot podatku VAT: 
–  zadeklarowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której udzia-

łowcem był podmiot zarejestrowany na Cyprze; w toku postępowania kontrol-
nego i podatkowego Urząd uznał, że transakcja nabycia nieruchomości, będąca 
podstawą przedstawionych rozliczeń podatku od towarów i usług, została 
zawarta jedynie dla pozoru, bez gospodarczego uzasadnienia oraz koniecznych 
do jej przeprowadzenia środków finansowych, jedynie w celu uzyskania zwrotu 
nadwyżki podatku VAT (deklarowany zwrot na kwotę 5,7 mln zł); 

–  wynikający z transakcji wewnątrzwspólnotowych, których przedmiotem 
miały być między innymi katody miedziane – niezwiązane z przedmiotem 
działalności podatnika z branży spożywczej; ustalenia kontroli podatkowej, 
w tym informacje uzyskane od czeskiej administracji podatkowej wskazy-
wały, że podmiot ten uczestniczył w oszustwie typu „znikający podatnik”, 
a przedstawione przez niego faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych 
transakcji i miały na celu wyłudzenie podatku VAT (deklarowany zwrot 
na kwotę 0,7 mln zł); 

–  zadeklarowany przez spółkę uczestniczącą w obrocie karuzelowym telefo-
nami komórkowymi (na kwotę 0,5 mln zł); 

–  zadeklarowany przez podmiot nieprowadzący rzeczywistej działalności 
gospodarczej, wykazujący transakcje zakupu materiałów i usług budowla-
nych zawarte z podmiotami powiązanymi, za które płatność miała być doko-
nywana wyłącznie gotówką (zwrot na kwotę 0,3 mln zł); 

–  zadeklarowany w wyniku wykazania fikcyjnego nabycia usług od podmiotu 
nieprowadzącego działalności gospodarczej oraz transakcji nabycia nieru-
chomości zawartej wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści w postaci zwrotu 
podatku VAT (zwrot na kwotę 0,3 mln zł); 

–  zadeklarowany przez spółkę odliczającą podatek naliczony z faktur nie-
odzwierciedlających rzeczywistego świadczenia usług (zwrot na kwotę 
0,1 mln zł). 

Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto na skutek wykrycia oszustw w podatku 
VAT zatrzymał jako niezasadny zwrot podatku VAT: 
–  w wyniku ujawnienia noszącego znamiona transakcji pozornych obrotu nie-

ruchomościami oraz posłużenia się fikcyjnymi fakturami mającymi doku-
mentować obrót złomem, usługi zagospodarowania odpadów oraz usługi 
porządkowe (zwrot na kwotę 0,9 mln zł);   

–  zadeklarowany przez podmiot uczestniczący w fikcyjnym obrocie telefo-
nami komórkowymi (zwrot na kwotę 0,2 mln zł). 
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Ponadto w Trzecim Mazowiecki Urzędzie Skarbowym wstrzymany został 
zwrot na kwotę 5,0 mln zł spółce deklarującej wewnątrzwspólnotowe dostawy 
towarów z branży elektronicznej na rzecz podmiotów, które nie deklarowały 
wewnątrzwspólnotowych nabyć tych towarów od spółki (sprawa w toku),  
a w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni zakwestionowano zwroty 
na kwotę 0,6 mln zł po przeprowadzeniu kontroli podatkowej (postępowanie 
podatkowe w toku) deklarowane przez podatnika posługującego się fikcyjnymi 
fakturami zakupu i sprzedaży, podatnik deklarował nabycia dużych ilości towa-
rów tekstylnych, które następnie miały być przedmiotem wewnątrzwspólno-
towej dostawy na rzecz kontrahenta z Bułgarii. 

5.5.  Typowanie podmiotów do kontroli, kontrole podatkowe 
oraz postępowania podatkowe w zakresie VAT 
w wybranych urzędach skarbowych

Przyjęte w badanych urzędach skarbowych rozwiązania systemowe oraz 
podejmowane działania pozwoliły na wytypowanie podmiotów do kon-
troli podatkowej o wysokim ryzyku wystąpienia nieprawidłowości, które 
powinny być kontrolowane.  

Typując podmioty do kontroli wykorzystywano informacje wewnętrzne 
oraz zewnętrzne. Źródła wewnętrzne stanowiły wyniki analiz przeprowa-
dzanych przez komórkę analiz i planowania na podstawie raportów uzyska-
nych z wykorzystaniem funkcjonujących w urzędach narzędzi informatycz-
nych, w tym analiz grupowych dotyczących branż podwyższonego ryzyka. 
Były to także wnioski przekazywane do komórki analiz i planowania przez 
pozostałe komórki organizacyjne urzędów, utworzone na podstawie analizy 
posiadanych informacji o podatnikach oraz materiałów zebranych w trak-
cie czynności sprawdzających. Do źródeł zewnętrznych należały informacje 
uzyskane od osób i podmiotów zgłaszających działania niezgodne z przepi-
sami prawa podatkowego, wnioski innych organów i instytucji oraz infor-
macje uzyskane za pośrednictwem środków masowego przekazu. Sku-
tecznie posługiwano się narzędziami informatycznymi wspomagającymi 
typowanie podmiotów do kontroli VAT. Informacje sygnalne były analizo-
wane z wykorzystaniem systemów lokalnych i centralnych. Analiza źródeł 
kontroli prowadzona była prawidłowo. 

Badanie wykorzystania wyników analiz oraz dostępnych informacji przy 
wyborze podmiotów do ujęcia w planach kontroli na IV kwartał 2016 r. 
oraz II kwartał 2017 r. lub podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli 
doraźnej nie wykazało nieprawidłowości. Na bieżąco weryfikowano wnio-
ski organów ścigania, innych urzędów skarbowych, jednostek Służby Cel-
nej, urzędów kontroli skarbowej/urzędów celno-skarbowych, urzędów peł-
niących rolę centrów kompetencyjnych, izby skarbowej/izby administracji 
skarbowej.

Analiza dokumentacji podmiotów wytypowanych do kontroli w III i IV kwar-
tale 2016 r. oraz w II kwartale 2017 r. wykazała, że głównym źródłem 
danych przy tworzeniu planów kontroli oraz przy podejmowaniu decyzji 
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w zakresie rozliczeń VAT były indy-
widualne wnioski komórek urzędów (innych niż komórka analiz i pla-
nowania) – 42,2%. Wnioskami jednostek resoru finansów kierowano się 

Badane urzędy skarbowe 
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w 28,6% spraw. Podstawą wszczęcia 26,2% kontroli były wyniki własnych 
analiz, w tym w 7,1% oparte na kryteriach selekcji otrzymanych z centrów 
kompetencyjnych, Ministerstwa Finansów lub izby skarbowej /izby admi-
nistracji skarbowej. 

Sposób analizy danych oraz dobór podmiotów do kontroli służył obej-
mowaniu kontrolą podatników o najwyższym ryzyku wystąpienia nie-
prawidłowości, z wykorzystaniem wszystkich istotnych wskazań ze źró-
deł zewnętrznych i wewnętrznych. Typowanie podmiotów do kontroli 
uwzględniało branże wysokiego ryzyka wskazane w wytycznych Minister-
stwa Finansów. Plany kontroli były opracowywane zgodnie z przyjętymi 
procedurami, a do kontroli poza planem kierowano sprawy tego wymaga-
jące. Nie zawsze jednak podmioty o wysokim ryzyku wystąpienia nieprawi-
dłowości były niezwłocznie obejmowane kontrolą podatkową. W Urzędzie 
Skarbowym Wrocław-Stare Miasto większość kontroli ujętych w planach 
na IV kwartał 2016 r. i II kwartał 2017 r. nie została podjęta. Na osiem kon-
troli ujętych w planie na IV kwartał 2016 r. rozpoczęto trzy, a z 12 zapla-
nowanych na II kwartał 2017 r. przeprowadzono jedną. Nieprzeprowa-
dzone kontrole na ogół przesuwane były na kolejne okresy. W Dolnośląskim  
Urzędzie Skarbowym w dwóch przypadkach kontrole zostały wszczęte 
po 14 i 15 miesiącach od wpływu do Urzędu wniosków urzędu kontroli 
skarbowej o podjęcie kontroli, a w jednej sprawie, pierwotnie planowanej 
do kontroli w IV kwartale 2016 r., do dnia zakończenia kontroli NIK (listopad 
2017 r.), kontrola nie została wszczęta. 

W 2016 r. kontrolowane urzędy skarbowe przeprowadziły 1205 kon-
troli podatkowych rozliczeń podatku VAT, z których 931, tj. 77,3%, zakoń-
czyło się ujawnieniem nieprawidłowości. Rok wcześniej kontroli było 
więcej (1473), a ich trafność wyniosła 75,6%. W 2016 r. istotnie (o 44%) 
wzrosła kwota ujawnionych nieprawidłowości – z 985,5 mln zł w 2015 r. 
do 1419,2 mln zł. W ogólnej kwocie nieprawidłowości 40,2% stanowiły nie-
prawidłowości skutkujące wymierzeniem podatku na podstawie art. 108 
ustawy o podatku od towarów i usług. W 2016 r. urzędy skarbowe wykryły 
mniej faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, jednak 
kwota z nich wynikająca wzrosła o ponad miliard złotych – z 2237,8 mln zł 
do 3311,1 mln zł. 

W I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r. obniżyła się kwota 
nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolowane urzędy skarbowe 
– z 628,5 mln zł do 535,7 mln zł, jak również mniej kontroli zakończyło 
się stwierdzeniem nieprawidłowości, jednakże wskaźnik trafności kontroli 
uległ dalszej poprawie i wyniósł 83,5%. Udział nieprawidłowości skutku-
jących wymierzeniem podatku na podstawie art. 108 ustawy o podatki 
od towarów i usług w kwocie nieprawidłowości ogółem zmniejszył się 
z 36,0% do 15,1%, a liczba ujawnionych fikcyjnych faktur i wynikająca 
z nich kwota zmniejszyły się niemal o połowę.  

W ramach 17 kontroli koordynowanych, w 2016 r. oraz I półroczu 2017 r., 
przeprowadzono w ośmiu (z 10) kontrolowanych urzędach skarbowych56 
– 23 kontrole podatkowe prawidłowości rozliczenia podatku od towarów 

56  W kontrolach koordynowanych nie brał udziału Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto oraz 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni.
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i usług. Kontrole były zainicjowane i koordynowane przez inne urzędy skar-
bowe lub izby skarbowe /izby administracji skarbowej. Kontrolami koor-
dynowanymi objęto podmioty gospodarcze dokonujące między innymi 
obrotu: telefonami komórkowymi, kawą, słodyczami, napojami energetycz-
nymi, płynem do płukania tkanin, wyrobami tekstylnymi, prętami żebro-
wanymi, elektroniką. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości na kwotę 50,9 mln zł. Pracownicy Pierwszego Śląskiego 
Urzędu Skarbowego uczestniczyli także w 2017 r. w międzynarodowej kon-
troli zainicjowanej przez czeską administrację podatkową, koordynowanej 
przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie, której przedmio-
tem był handel olejem rzepakowym (do zakończona kontroli NIK postępo-
wanie nie zostało zakończone). 

W badanych urzędach skarbowych w kontrolach podatkowych korzy-
stano z informatycznych narzędzi analitycznych takich jak ACL, Weryfi-
kator. Narzędzia takie wykorzystano w niespełna połowie (45,5%) kon-
troli rozliczeń VAT przeprowadzonych w 2016 r. i I półroczu 2017 r.  
W ich wyniku dokonano ustaleń na kwotę 558,9 mln zł, co stanowiło 28,6% 
kwoty wszystkich ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli roz-
liczeń VAT. Stopień wykorzystania w kontrolach podatkowych rozliczeń VAT 
informatycznych narzędzi analitycznych takich jak ACL, Weryfikator zwięk-
szył się z 32,8% w 2015 r. do 45,1% w 2016 r. i z 43,7% w I półroczu 2016 r. 
do 46,5% w I półroczu 2017 r. Natomiast zmniejszył się udział kwoty usta-
leń z kontroli rozliczeń VAT, w których wykorzystano analityczne narzę-
dzia informatyczne w kwocie ustaleń ogółem z 52,2% w 2015 r. do 26,5% 
w 2016 r. oraz z 35,1% w I półroczu 2016 r. do 34,1% w I półroczu 2017 r.

W kontrolach rozliczeń VAT, w których wykorzystano informatyczne narzę-
dzia analityczne, objęte badaniem urzędy skarbowe najczęściej korzy-
stały z programu ACL, tj. w 54,3% kontroli w 2016 r. i w 60,7% kontroli  
w I półroczu 2017 r. Ustalenia z kontroli przeprowadzonych z wykorzysta-
niem programu ACL stanowiły 66,5% w 2016 i 74,9% w I półroczu 2017 r. 
wszystkich ustaleń z kontroli przeprowadzonych z wykorzystaniem infor-
matycznych narzędzi analitycznych. Średnia efektywność jednej kontroli 
przeprowadzonej z wykorzystaniem ACL wyniosła w 2016 r. 848,8 tys. zł, 
a w I półroczu 2017 r. 983,4 tys. zł. Za pomocą programu ACL w szybki 
sposób można było sprawdzić poprawność podsumowania rejestrów VAT, 
poprawność wyliczeń stawki podatku VAT wykazanej w rejestrach VAT, 
czy w rejestrach zakupów VAT ten sam dokument nie został ujęty kilka-
krotnie, czy w rejestrach sprzedaży VAT nie ma luk w numeracji faktur. 
Program Weryfikator w trakcie prowadzonych kontroli pozwalał między 
innymi na sprawdzenie polskich kontrahentów podmiotu kontrolowa-
nego pod kątem posiadania otwartego obowiązku podatkowego w okresie 
wystawiania dokumentów objętych kontrolą oraz czy kontrahenci kon-
trolowanego podmiotu wykazani w rejestrach VAT znajdują się w bazie 
podmiotów nierzetelnych. W urzędach skarbowych stopniowo wdra-
żane były w 2017 r. także narzędzia umożliwiające pobór, przeglądanie 
oraz analizę danych zawartych w przekazywanych przez podatników pli-
kach JPK_VAT. Pracownicy kontrolowanych urzędów skarbowych uczest-
niczyli w szkoleniach obejmujących wykorzystanie jednolitego pliku  
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kontrolnego. W okresie od maja 2016 r. do października 2017 r. w szkole-
niach tych wzięło udział 303 pracowników głownie z komórek czynności 
sprawdzających oraz kontroli podatkowej. Według stanu na 31 paździer-
nika 2017 r. w kontrolowanych urzędach skarbowych było 51 pracow-
ników przygotowanych do wykorzystywania w kontrolach podatkowych 
narzędzi informatycznych do analizy danych podatkowych typu ACL oraz 
192 pracowników przygotowanych do wykorzystywania w kontrolach 
podatkowych jednolitego pliku kontrolnego. 

W badanym okresie zmniejszała się liczba kontroli zakończonych złoże-
niem przez podatnika korekty deklaracji. W 2015 r. kontrole takie stano-
wiły 37,8% kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w 2016 r. 
– 34,9%, a w I półroczu 2017 r. – 28,2%. Jednocześnie odnotowano 
wzrost kwoty ustaleń ze złożonych korekt, zarówno w 2016 r. w sto-
sunku do 2015 r. – z 54,0 mln zł do 117,7 mln zł, jak i w I półroczu 2017 r. 
w stosunku do I półrocza 2016 r. – z 109,5 mln zł do 122,2 mln zł. Kwoty 
wpłacone przez podatników z korekt wyniosły 33,8 mln zł w 2015 r., 
48,3 mln zł w 2016 r. oraz 39,3 mln zł w I półroczu 2017 r. Efekty finan-
sowe kontroli zakończonych korektą, mierzone relacją wpłat do ustaleń 
ze złożonych korekt obniżyły się z 62,2% w 2015 r. do 41,1% w 2016 r. 
oraz do 32,2% w I półroczu 2017 r.  

W kontrolowanych urzędach w 2016 r. wydaniem decyzji zakończyły się 
1034 postępowania podatkowe w zakresie rozliczeń podatku VAT, tj. o 27% 
więcej niż w 2015 r. Kwota ustaleń z wydanych decyzji była wyższa o 62% 
niż w roku poprzednim. Nowe należności określone decyzjami stano-
wiły kwotę 291,4 mln zł, w tym na podstawie art. 108 ustawy o podatku 
od towarów i usług 130,5 mln zł (w 2015 r. 227,5 mln zł i 78,7 mln zł), a nie-
należne zwroty – 160,4 mln zł (w 2015 r. 51,0 mln zł). Podatnicy wpłacili 
kwotę 18,8 mln zł, co stanowiło 6,4% kwoty ustaleń z decyzji określają-
cych nowe należności (w 2015 r. – 2,3%). W I półroczu 2017 r. wydaniem 
decyzji zakończyły się 443 postępowania podatkowe, tj. o 39,3% więcej 
niż w I półroczu 2016 r. Wzrosła także kwota nowych należności określo-
nych decyzjami – z 110,0 mln zł do 205,8 mln zł, w tym na podstawie art. 108 
ustawy o VAT – z 51,0 mln zł do 119,9 mln zł. Zmniejszyła się kwota nienależ-
nych zwrotów – z 109,1 mln zł do 41,2 mln zł. Podatnicy wpłacili 89,6 mln zł  
(w tym wpłata dokonana przez jednego podatnika w wysokości 88,6 mln zł), 
a relacja wpłat do nowych należności określonych decyzjami wyniosła 
43,5%, a po wyłączeniu najwyższej wpłaty w kwocie 88,6 mln  zł, rela-
cja wpłat do należności ustalonych decyzjami wyniosła 0,9%, podczas gdy  
w I półroczu 2016 r. wpłaty w kwocie 11,7 mln zł stanowiły 10,6% nowych 
należności.
W okresie objętym kontrolą podatnicy zaskarżyli 551 z 1581 decyzji naczel-
ników kontrolowanych urzędów skarbowych. Kwota z zaskarżonych decy-
zji wyniosła 354,9 mln zł i stanowiła 44,4% kwoty ustaleń decyzji wyda-
nych w I instancji w tym okresie. Organy odwoławcze rozstrzygnęły 
297 zaskarżonych decyzji z kwotą ustaleń 318,7 mln zł, w tym uchyliły  
104 decyzje wydane w I instancji na kwotę 12,5 mln zł.

Odnotowano  
wzrost kwoty ustaleń  
ze złożonych korekt 

deklaracji, chociaż mniej 
kontroli zakończyło się 

złożeniem przez 
podatników takich korekt 

Zwiększyła się liczba 
postępowań podatkowych 

zakończonych decyzją  
oraz kwoty ustaleń  

z nich wynikające



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

59

Badanie57 postępowań podatkowych przeprowadzonych po 115 kontrolach 
podatkowych rozliczeń VAT zakończonych decyzjami oraz 22 kontroli podat-
kowych, w wyniku których podmioty złożyły korekty deklaracji wykazało:    

a)  Badane sprawy dotyczyły 134 podmiotów, w których przeprowadzono 
73 kontrole planowe i 61 kontroli poza planem (doraźne); średni upływ 
czasu od powzięcia informacji wskazujących na duże ryzyko wystąpie-
nia nieprawidłowości do rozpoczęcia kontroli wyniósł w poszczegól-
nych urzędach:

 − dla kontroli planowej od jednego miesiąca do jedenastu miesięcy, 
przy czym w połowie urzędów nie mniej niż trzy miesiące,

 − dla kontroli poza planem od 14 dni do sześciu miesiący, przy czym 
w połowie urzędów nie mniej niż trzy miesiące. 

Niewystarczajace było tempo reakcji na rozpoznane ryzyka.

Przykłady
W Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w jednej z 15 badanych 
spraw, od stwierdzenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i wytypo-
wania podmiotu do kontroli, z uwagi na podejrzenie wystawiania fikcyj-
nych faktur, do jej wszczęcia upłynęło 21 miesięcy. 

W Urzędzie Skarbowym w Tychach w czterech z 15 badanych spraw, prowa-
dzonych wobec jednego podmiotu, od przeprowadzenia analizy wskazującej 
na duże ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, z uwagi na podejrzenie 
kupowania fikcyjnych faktur, do wszczęcia kontroli upłynęło 14 miesięcy. 

W Urzędzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto kontrolę podatkową 
w jednej z 15 badanych spraw wszczęto po roku od wpływu do Urzędu 
informacji wskazujących na konieczność jej przeprowadzenia, z uwagi 
na podejrzenie wykazywania fikcyjnych transakcji. 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w ośmiu  
z 23 badanych spraw kontrola podatkowa została rozpoczęta po upły-
wie trzech miesięcy od pozyskania informacji wskazującej na duże ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości (w jednym przypadku po upływie ponad 
11 miesięcy). 

Niepodejmowanie na bieżąco kontroli podatkowych tłumaczono przede 
wszystkim koniecznością realizacji innych priorytetowych kontroli, w tym 
dotyczących zwrotów podatku VAT oraz ograniczonymi możliwościami 
kadrowymi w stosunku do ilości spraw oczekujących na realizację. 

Zdaniem NIK wszczynanie kontroli po upływie wielu miesięcy od usta-
lenia przesłanek uzasadniających ich przeprowadzenie w sposób istotny 
zwiększa ryzyko niewykrycia sprawców oraz pociągnięcia ich do odpo-
wiedzialności, jak również zwiększa ryzyko niewyegzekwowania należ-
nych kwot podatków, gdyż w tym czasie podatnik może zakończyć 
działalność i zbyć lub ukryć majątek, uniemożliwiając prowadzenie sku-
tecznej egzekucji. Zadaniem organów podatkowych jest szybkie identy-
fikowanie i podejmowanie działań wobec podmiotów uczestniczących 
w łańcuchu firm dokonujących oszustw podatkowych. 

57  Do badania wybrano sprawy spośród tych, w których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach 
VAT na najwyższe kwoty.  
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b)  Ustalenia kontroli znalazły potwierdzenie w decyzjach pokontrolnych 
i złożonych przez podatnika korektach deklaracji, a podejście organu 
podatkowego w podobnych sprawach było jednolite. 

c)  W 34 sprawach, w ramach kontroli podatkowej lub postępowania podat-
kowego, współpracowano z administracjami podatkowymi innych 
państw, w szczególności Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, 
Litwy, Łotwy, Czech i Słowacji; pozyskane informacje przyczyniły się 
do ustalenia nieprawidłowości. 

Przykłady
W Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym, w siedmiu z 10 badanych spraw, w któ-
rych stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 16,4 mln  zł, pozyskano od admi-
nistracji podatkowej Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Czech informacje 
o transakcjach i kontrahentach kontrolowanych podmiotów, które pozwoliły 
na zakwestionowanie deklarowanych przez nich rozliczeń VAT. 
W Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście, spośród 20 badanych 
postępowań podatkowych, w pięciu korzystano z współpracy z admini-
stracjami podatkowymi Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holan-
dii, w wyniku której ustalono nieprawidłowości na kwotę 5,8 mln zł. 
W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w siedmiu z 17 bada-
nych spraw występowano do administracji podatkowych Niemiec, Czech 
i Słowacji, a uzyskane informacje pozwoliły na zakwestionowanie prawa 
do zastosowania stawki zerowej VAT z tytułu dostaw wewnątrzwspól-
notowych; ogółem stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 28,0 mln zł,  
w tym nienależny zwrot podatku VAT na kwotę 2,4 mln zł. 

d)  19 postępowań podatkowych zakończyło się w terminie określonym 
w art. 139 §1 ustawy Ordynacja podatkowa; postępowania podatkowe 
trwały średnio w poszczególnych urzędach od dwóch do 21 miesięcy, 
przy czym w połowie urzędów do siedmiu miesięcy, a w pozostałych 
powyżej 15 miesięcy; głównymi przyczynami przedłużania postępowań 
podatkowych było oczekiwanie na odpowiedzi organów administracji 
podatkowej innych krajów w związku z kierowanymi zapytaniami, oczeki-
wanie na informacje od innych organów podatkowych odnośnie rezultatu 
przeprowadzanych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych 
u kontrahentów weryfikowanego podmiotu, a także trudności w zebra-
niu kompletnego materiału dowodowego polegające na nieodbieraniu 
korespondencji przez podatników, problemy ze stawiennictwem świad-
ków, nieskładanie wymaganych wyjaśnień i dowodów przez podatnika 
lub kontrahentów oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego; 
w trzech (z 10) kontrolowanych urzędach skarbowych stwierdzono także 
nieuzasadnione przerwy w prowadzeniu postępowań podatkowych, 
co było niezgodne z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. 

Przykłady
W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w trzech  
z 20 badanych postępowań podatkowych nieuzasadnione przerwy w ich 
prowadzeniu wynosiły od 74 dni do 502 dni. 
W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym cztery z 15 badanych postę-
powań podatkowych, w których materiał dowodowy stanowiły wyłącznie pro-
tokoły kontroli z załącznikami, trwały od 104 do 177 dni; ponadto dwa postę-
powania uznane za szczególnie skomplikowane prowadzono ponad 400 dni, 
pomimo, że nie zgromadzono nowego materiału dowodowego, a czynności 
polegały głównie na analizie materiału zgromadzonego w toku kontroli. 
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Jako główną przyczynę opóźnień wskazywano trudną sytuację kadrową 
oraz konieczność analizy obszernego materiału dowodowego co w ocenie 
NIK, nie stanowi wystarczającego usprawiedliwienia stwierdzonej zwłoki 
w prowadzonych postępowaniach i było działaniem nierzetelnym. 

e)  W wyniku postępowań oraz kontroli podatkowych ujawniono niepra-
widłowości w podatku VAT na kwotę 584,2 mln zł, w tym 337,6 mln zł 
to kwota zaniżonych zobowiązań, 201,9 mln zł to podatek wymie-
rzony na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
44,7 mln zł to kwota nienależnych zwrotów podatku VAT; z kwoty zani-
żonych zobowiązań oraz podatku wymierzonego na podstawie art. 108 
ustawy o podatku VAT odzyskano 26%, tj. 140,7 mln zł, przy czym wyłą-
czając wpłaty dokonane przez jeden podmiot o zasadniczym udziale 
w kwocie zaniżonych zobowiązań (88,6 mln zł), z pozostałej kwoty 
odzyskano 11,6% należnego podatku. 

W 53 sprawach, w których zachodziła uzasadniona obawa, że zobowiąza-
nie podatkowe nie zostanie wykonane, naczelnicy urzędów, na podstawie 
art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, określili przybliżoną kwotę zobo-
wiązań podatkowych w wysokości 117,4 mln zł i orzekli o zabezpiecze-
niu wymienionej kwoty na majątku podatników. Działania te okazały się 
mało skuteczne. W wyniku zabezpieczeń w trzech sprawach wyegzekwo-
wano 1,5 mln zł, tj. 1,3% kwoty wynikającej z decyzji o zabezpieczeniu.  
Nie we wszystkich sprawach, w których zachodziły przesłanki do doko-
nania zabezpieczania dokonano zabezpieczeń na majątku podatnika. 
W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym przypadki odstąpie-
nia od sporządzenia wniosków o dokonanie zabezpieczenia ze względu 
na niezidentyfikowanie majątku, który mógł być zabezpieczony doty-
czyły spółek zarejestrowanych w „wirtualnych biurach”, w których kon-
trole prowadzone były po zaprzestaniu przez podatników działalności, 
a z osobami reprezentującymi podmioty nie było kontaktu (były zarzą-
dzane przez obcokrajowców, którzy byli również jednymi udziałowcami). 
W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście w dziesięciu 
przypadkach, w których istniały przesłanki do dokonania zabezpiecze-
nia, komórki kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych nie 
kierowały wniosków o dokonanie zabezpieczenia w trybie art. 33 Ordy-
nacji podatkowej do właściwej w tym zakresie komórki spraw wierzy-
cielskich. W sprawach tych nie było kontaktu z podatnikami lub był on 
ograniczony, w części działalność zarejestrowana była w wirtualnych 
biurach albo podmioty nie prowadziły faktycznej działalności gospodar-
czej. W konsekwencji w sprawach tych pozyskanie informacji o majątku, 
na którym możliwe byłoby dokonanie zabezpieczenia, było utrudnione. 
Brak wniosków o dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika w tych 
sprawach wynikał z przyjętej praktyki, zdaniem NIK błędnie, kierowania 
do komórki właściwej do prowadzenia postępowania w sprawie zabez-
pieczenia wyłącznie wniosków zawierających informację o posiadanym 
majątku podatnika. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Urzędu po otrzy-
maniu w kwietniu 2016 r., z Izby Skarbowej w Warszawie, wytycznych 
dotyczących prowadzenia postępowań zabezpieczających, odstąpiono 
od tej praktyki. Komórka spraw wierzycielskich Urzędu przyjmuje 
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do realizacji wszystkie wnioski w sprawie zabezpieczenia z komórek kon-
troli podatkowej oraz postępowań podatkowych, bez względu na fakt, czy 
wskazano w nich dane o majątku, na którym można dokonać zabezpieczenia. 
Niski poziom odzyskiwanych kwot wynikał głównie z faktu, że kontro-
lowane podmioty nie prowadziły faktycznej działalności gospodarczej, 
z którymi kontakt był utrudniony lub brak było kontaktu, mały siedzibę 
w „wirtualnych biurach” lub pełniły rolę „słupa”, tj. kontrolowano pod-
mioty nie posiadające majątku, bądź u których majątku nie ujawniono.  
Stwierdzono także, że na skutek błędnie wprowadzonych w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu dokumentów wewnętrznych, 
po raz drugi przypisano podatnikowi zobowiązania wynikające decy-
zji. Skutkiem tej nieprawidłowości było wykazanie przez kontrolowaną 
jednostkę w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budże-
towych za 2016 r. kwoty zaległości z tytułu podatku VAT zawyżonej 
o 159,3 tys. zł. Zapisy poprawiono w trakcie kontroli NIK.   

f)  Do komórki postępowań przygotowawczych przekazywane były informacje 
o ustaleniach kontroli oraz postępowań podatkowych wskazujące na uza-
sadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego; decyzja o wszczę-
ciu postępowania przygotowawczego lub jego odmowie poprzedzana była 
szczegółową analizą każdej sprawy; w uzasadnionych przypadkach sprawy 
kierowano do właściwych urzędów celno-skarbowych (po 1 marca 2017 r.) 
lub prokuratur; nie dopuszczono do przedawnienia karalności przestępstw 
skarbowych. W dwóch (z 10) badanych urzędach skarbowych stwierdzono 
przypadki opóźnień w przekazywaniu do komórki postępowań przygoto-
wawczych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 

Przykłady
W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w pięciu sprawach, 
spośród 15 objętych badaniem, zawiadomienia o popełnieniu czynu zabro-
nionego przekazano do komórki właściwej do prowadzenia spraw karnych 
skarbowych od 137 do 237 dni od uprawomocnienia się decyzji. 
W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu w jednym przypadku,  
na 15 badanych spraw, wniosek o wszczęcie postępowania karnego skarbo-
wego przekazano do komórki właściwej do prowadzenia spraw karnych skar-
bowych 645 dni po doręczeniu podatnikowi decyzji (w trakcie kontroli NIK).  

W dwóch (z 10) badanych urzędach skarbowych stwierdzono przypadki 
niewszczynania na bieżąco postępowań karnych skarbowych w spra-
wach, w których były ujawnione przestępstwa skarbowe:

Przykłady
W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w trzech sprawach  
nie wszczęto postępowań przygotowawczych pomimo, że od dnia prze-
kazania zawiadomień do komórki do spraw karnych skarbowych upły-
nęło odpowiednio 110, 295 oraz 399 dni; ponadto w siedmiu sprawach 
nie wszczęto bezzwłocznie postępowań przygotowawczych i sprawy 
przekazano do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, który 
od 1 marca 2017 r. stał się właściwy do prowadzenia postępowań przy-
gotowawczych w tych sprawach, w związku z wejściem w życie zmian 
w art. 133 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy58.

58  Dz. U. z 2017 r. poz. 2226, ze zm. 
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W Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście dwie z sześciu 
spraw przekazano do Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Warszawie w dniach 24 i 27 października 2017 r., tj. po upływie 
odpowiednio 210 i 555 dni od zakończenia postępowania podatkowego; 
ponadto w jednej sprawie postanowienie o wszczęciu postępowania kar-
nego skarbowego zostało wydane na dzień przed upływem terminu karal-
ności przestępstwa skarbowego, w trakcie kontroli NIK, w dniu 2 listo-
pada 2017 r.   

Opóźnienia tłumaczono między innymi dużą liczbą prowadzonych 
spraw i w związku z tym wszczynaniem i prowadzeniem w pierwszej 
kolejności spraw, w których istniało zagrożenie przedawnienia karal-
ności czynów zabronionych lub oczekiwaniem na wyniki postępowań 
podatkowych prowadzonych wobec tych samych podatników za inne 
okresy rozliczeniowe.  

Zdaniem NIK ustalenie osób odpowiedzialnych i wyjaśnienie okoliczno-
ści popełnienia czynu zabronionego powinno nastąpić w możliwie naj-
krótszym terminie. Nieuchronność kary oraz szybkość jej wymierzenia 
działa prewencyjnie i wpływa na podnoszenie dyscypliny podatkowej, 
a także świadczy o skutecznym działaniu organów państwa. 

g)  W wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych naczelnicy 
kontrolowanych urzędów skarbowych wydali w badanych sprawach 
316 decyzji, w tym 185 decyzji wydał Naczelnik Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku. W II instancji uchylonych zostało 66 decyzji 
(20,9% wydanych decyzji), w tym 53 wydane przez Naczelnika Pomor-
skiego Urzędu Skarbowego (28,6%). Najwięcej decyzji zostało uchy-
lonych w Pomorskim Urzędzie Skarbowym oraz Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym w Poznaniu. 

Z 68 decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego wydanych 
w wyniku postępowań podatkowych prowadzonych wobec jednego 
podatnika, zaskarżono 53 decyzje, z których 30 Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Gdańsku uchylił w całości i umorzył postępowanie w sprawie, 
a 23 uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia. Przyczyną przeka-
zania spraw do ponownego rozpatrzenia było niedokładne wyjaśnienie 
przez organ I instancji stanu faktycznego, gdyż rozstrzygnięcie wyma-
gało przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części. 
Przyczyną uchylenia 30 decyzji było niezasadne określenie, na podsta-
wie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, podatku do zapłaty 
wykazanego w spornych fakturach, gdyż podatnik nie wprowadził 
ich do obrotu i żaden z kontrahentów nie obniżył podatku należnego 
o podatek naliczony z nich wynikający. 

W pięciu z 13 badanych postępowań podatnicy zaskarżyli decyzje 
wydane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Pozna-
niu, które organ II instancji po przeprowadzeniu postępowania odwo-
ławczego w całości uchylił. Powodem przekazania czterech spraw 
do ponownego rozpatrzenia była potrzeba przeprowadzenia postę-
powania dowodowego w znacznej części, a umorzenia postępowania 

Przyczyną uchylenia  
co drugiej decyzji organów 
I instancji było niedokładne 
wyjaśnienie przez ten organ 
stanu faktycznego 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeciwdziałały wyłudzeniom 
podatku VAT? 

Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli: 
1.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeprowadzały analizę 

ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów podatkowych oraz 
posługiwały się narzędziami informatycznymi wspomagającymi typo-
wanie podmiotów do kontroli VAT?

2.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie zatrzymywały zwroty 
podatku VAT podmiotom stosującym oszukańcze praktyki? 

3.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie monitorowały firmy nowo 
powstałe oraz wykreślały z rejestru podatników nierzetelnych? 

4.  Czy Minister Finansów wyznaczył podległym jednostkom zadania 
w sprawach: 

 − zwrotu podatku VAT, 
 − weryfikowania danych rejestracyjnych podatników VAT oraz wykre-
ślania podmiotów nierzetelnych z rejestru podatników oraz rzetelnie 
nadzorował ich realizację? 

5.  Czy Minister skutecznie i rzetelnie rozpoznawał zagrożenia w dokony-
waniu zwrotów VAT oraz prowadzeniu wiarygodnego rejestru podatników 
VAT oraz wypracował rozwiązania mające na celu uniemożliwienie firmom 
nierzetelnym wejście oraz funkcjonowanie w systemie podatku VAT? 

6.  Czy narzędzia informatyczne wspomagające typowanie podmiotów 
do kontroli umożliwiały trafne i szybkie identyfikowanie podmiotów 
mających na celu wyłudzenie zwrotów VAT?  

Kontrolą objęto 11 jednostek, w tym Ministerstwo Finansów oraz 10 urzędów 
skarbowych, w tym pięć wyspecjalizowanych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli59 z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, tj.: legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono od 11 września do 22 grudnia 2017 r. 

Wyniki kontroli przedstawiono w 11 wystąpieniach pokontrolnych,  
w których sformułowano 31 wniosków pokontrolnych. Z informacji o spo-
sobie wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano 19 wnio-
sków, a 12 jest w trakcie realizacji. 

59  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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w jednej sprawie – przedawnienie zobowiązania podatkowego. Ustale-
nia kontroli wykazały, że do przedawnienia zobowiązań podatkowych 
na kwotę 188,3 tys. zł doszło w wyniku opieszałych działań egzekucyj-
nych Urzędu. 

NIK zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia staranności w gromadze-
niu oraz analizie materiału dowodowego. Niewłaściwe lub niepełne 
udokumentowanie stanu faktycznego świadczy o niedopełnieniu obo-
wiązku wyjaśnienia stanu faktycznego rozpatrywanych spraw w stop-
niu wystarczającym do ich rozstrzygnięcia.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeciwdziałały wyłudzeniom 
podatku VAT? 

Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli: 
1.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie przeprowadzały analizę 

ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów podatkowych oraz 
posługiwały się narzędziami informatycznymi wspomagającymi typo-
wanie podmiotów do kontroli VAT?

2.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie zatrzymywały zwroty 
podatku VAT podmiotom stosującym oszukańcze praktyki? 

3.  Czy organy podatkowe skutecznie i rzetelnie monitorowały firmy nowo 
powstałe oraz wykreślały z rejestru podatników nierzetelnych? 

4.  Czy Minister Finansów wyznaczył podległym jednostkom zadania 
w sprawach: 

 − zwrotu podatku VAT, 
 − weryfikowania danych rejestracyjnych podatników VAT oraz wykre-
ślania podmiotów nierzetelnych z rejestru podatników oraz rzetelnie 
nadzorował ich realizację? 

5.  Czy Minister skutecznie i rzetelnie rozpoznawał zagrożenia w dokony-
waniu zwrotów VAT oraz prowadzeniu wiarygodnego rejestru podatników 
VAT oraz wypracował rozwiązania mające na celu uniemożliwienie firmom 
nierzetelnym wejście oraz funkcjonowanie w systemie podatku VAT? 

6.  Czy narzędzia informatyczne wspomagające typowanie podmiotów 
do kontroli umożliwiały trafne i szybkie identyfikowanie podmiotów 
mających na celu wyłudzenie zwrotów VAT?  

Kontrolą objęto 11 jednostek, w tym Ministerstwo Finansów oraz 10 urzędów 
skarbowych, w tym pięć wyspecjalizowanych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli59 z uwzględnieniem kryteriów 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy, tj.: legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono od 11 września do 22 grudnia 2017 r. 

Wyniki kontroli przedstawiono w 11 wystąpieniach pokontrolnych,  
w których sformułowano 31 wniosków pokontrolnych. Z informacji o spo-
sobie wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano 19 wnio-
sków, a 12 jest w trakcie realizacji. 

59  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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W ramach przygotowania przedkontrolnego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1, 
uzyskano od Szefa KAS w szczególności informacje o obowiązujących zarzą-
dzeniach, procedurach oraz wytycznych do VAT, przekazanych przez Mini-
sterstwo Finansów do izb i urzędów skarbowych oraz dane, na podstawie 
których dokonano wyboru do kontroli urzędów skarbowych. 

Kontrola P/17/013 Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT została 
podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. 

W każdym województwie wybrano do kontroli jeden wyspecjalizowany 
urząd skarbowy oraz jeden niewyspecjalizowany urząd skarbowy. Doboru 
urzędów skarbowych do kontroli dokonano w sposób celowy, spośród urzę-
dów o najwyższej liczbie podatników VAT UE oraz najwyższych kwotach 
zwrotów VAT dokonanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 
W związku z przeprowadzaną równolegle kontrolą Pobór podatku od insty-
tucji finansowych (P/17/012), w doborze jednostek do kontroli pominięto 
Pierwszy oraz Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy, w których zaplanowana 
została kontrola P/17/012.  

W kontroli uczestniczyły: Departament Budżetu i Finansów oraz cztery 
Delagatury NIK.  

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki 

kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej 
(w badanym 

okresie)

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Departament 
Budżetu i Finansów

Ministerstwo 
Finansów

Mateusz 
Morawiecki, 

Paweł 
Szałamacha

opisowa

2.
Trzeci Mazowiecki 
Urząd Skarbowy 

w Radomiu

Barbara 
Kalbarczyk,

Jerzy Krekora 
opisowa

3.

Pierwszy Urząd 
Skarbowy 

Waraszawa- 
-Śródmieście

Robert Kowalski,

Bogumiła 
Freliszek

opisowa

4.

Delegatura NIK 
w Gdańsku

Pomorski  
Urząd Skarbowy 

w Gdańsku 

Krzysztof Zdunek

Adam Borawski 
pozytywna 

5.
Pierwszy  

Urząd Skarbowy 
w Gdyni 

Wioleta 
Gawlińska pozytywna 

6.

Delegatura NIK 
w Katowicach

Pierwszy Śląski 
Urząd Skarbowy 

w Sosnowcu

Mariusz Motyl,
Barbara Grygier,

Marcin Kuś 

pozytywna  
mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

7. Urząd Skarbowy 
w Tychach Ewa Langer 

pozytywna  
mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

Działania na podstawie  
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki 

kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej 
(w badanym 

okresie)

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

8.

Delegatura NIK 
w Poznaniu

Pierwszy 
Wielkopolski 

Urząd Skarbowy 
w Poznaniu

Joanna 
Dudzińska,

Przemysław 
Gordzelewski 

opisowa

9.
Pierwszy Urząd 

Skarbowy 
w Poznaniu 

Anna Rybarska,

Dariusz Krupecki
opisowa

10.

Delegatura NIK 
w Wrocławiu

Dolnośląski 
Urząd Skarbowy 
we Wrocławiu

Marianna 
Wojtowicz 

pozytywna  
mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

11. Urząd Skarbowy 
Wrocław-Stare Miasto Artur Michalak 

pozytywna  
mimo  

stwierdzonych 
nieprawidłowości
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykony-
wania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczo-
nego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, 
podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego 
za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot róż-
nicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez 
podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, 
naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończe-
nia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności spraw-
dzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania 
podatkowego. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasad-
ność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysoko-
ści odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia 
płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (art. 87 ust. 2). 

Ponadto z art. 87 ust. 6 ustawy wynika krótszy, 25 dniowy termin zwrotu 
podatku. 

Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia 
podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku nali-
czonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: sprzedaż została udo-
kumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez 
podmiot nieistniejący, transakcja udokumentowana fakturą nie podlega 
opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku oraz wystawione faktury, 
faktury korygujące lub dokumenty celne:

 − stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej 
tych czynności;

 − podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych 
pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;

 − potwierdzają czynności sprzeczne z ustawą, mające na celu obejście 
ustawy a także czynności pozorne – w części dotyczącej tych czynności. 

Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy  podatnicy podatku od towarów i usług są obo-
wiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodat-
kowaniu złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. 
Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłosze-
niu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”,  
a w przypadku podatników zwolnionych jako „podatnika VAT zwolnionego”, 
i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4). 

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono istotne zmiany umożlwiające naczelni-
kowi urzędu skarbowego niezarejestrowanie podmiotów. Zgodnie z art. 96 
ust. 4a. naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu 
jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: dane 
podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podmiot 
ten nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma moż-

Zasady dokonywania 
zwrotu podatku

Zasady dokonywania 
rejestracji podatników VAT  

i ich wykreślania 
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liwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, 
lub podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika 
urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania 
czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprze-
stanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi 
dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika 
z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6). Zgłoszenia o zaprzestaniu 
działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. 
W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opo-
datkowaniu nie zostało zgłoszone, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla 
z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 8).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzono katalog przypadków, w których 
nastąpić może wykreślenie podatnika z rejestru VAT. Naczelnik urzędu 
skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez 
konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: podatnik nie istnieje 
lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skon-
taktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub dane podane 
w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub podatnik 
albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skar-
bowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administra-
cji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 96 ust. 9). 
Zgodnie z art. 96 ust. 9a wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT 
podlega także podatnik, który: 

 − zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie prze-
pisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej  
6 kolejnych miesięcy, lub

 − będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył takich deklaracji 
za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały – przepis ten nie 
ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez właści-
wego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni,  
że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży nie-
zwłocznie brakujące deklaracje, lub

 − składał przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały dekla-
racje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług 
z kwotami podatku do odliczenia – przepis ten nie ma zastosowania 
w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub 
usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnie-
niami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, lub

 − wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, 
które nie zostały dokonane – przepis ten nie ma zastosowania, w przy-
padku gdy wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem 
pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika, lub

 − prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione 
podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorą-
cy udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru  
lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu 
odniesienia korzyści majątkowej. 
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Następstwem uzyskania przez organy podatkowe znacznie większych 
kompetencji w zakresie wykreślania podatników  z rejestru VAT jest 
powstała rozbieżność pomiędzy stanowiskiem organów podatkowych 
a orzecznictwem sądów administracyjnych w kwestii dotyczącej formy 
aktu prawnego, w jakiej powinno dokonać się  wykreślenia podatnika 
z właściwego rejestru. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają w jakiej for-
mie dokonuje się takiego wykreślenia. Brak stosownych regulacji wska-
zujących na formę wykreślenia,  powoduje, że organy podatkowe prezen-
tują pogląd, zgodnie z którym wykreślenie danego podatnika z rejestru 
podatników jest czynnością materialno-techniczną, w konsekwencji 
organ podatkowy nie ma obowiązku wydawania decyzji administracyjnej  
w tej sprawie. 

Regulacje te utrudniają podatnikom wykazanie nieprawidłowości w działa-
niu organów podatkowych, prowadzących do pochopnego i nieuzasadnio-
nego wykreślenia podatników VAT. Jednocześnie jednak przepisy te zmuszają 
podatników do rozszerzenia działań mających  na celu monitorowanie swo-
jego statusu jak i statusu swoich kontrahentów. Zgodnie bowiem z art. 96 
ust. 13 ustawy na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego 
jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny lub zwolniony. Podatnicy nie są więc pozbawieni w miarę możli-
wości bieżącej weryfikacji swojego statusu prawnego.

Zgodnie z art. 97 ust. 13 ustawy, w przypadku zaprzestania przez podmiot 
zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czynności opodatko-
wanych podmiot ten jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi 
urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego – zgłoszenie 
składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Zgło-
szenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreśle-
nia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE (art. 97 ust. 14). W przypadku 
gdy podatnik złoży za trzy kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w których 
nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku 
do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot 
z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.  

Podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim. Ekonomiczny cię-
żar opodatkowania tym podatkiem spoczywa na konsumencie wytwarza-
nych przez podatnika towarów lub świadczonych usług, na którego podat-
nik przerzuca ciężar opodatkowania.  

Podstawową cechą podatku od towarów i usług jest jego neutralność.  
Nie powinien być ciężarem dla podatników, którzy nabywają towary 
i usługi nie w celu konsumpcji, lecz w celu dalszej odprzedaży, przerobu, 
wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej. Podatek ten powi-
nien być neutralny dla przedsiębiorców, a obciążać konsumentów. Podatek 
od towarów i usług jest jednocześnie podatkiem wielofazowym, naliczanym 
w każdej fazie obrotu. Neutralność podatku jest zapewniona poprzez prawo 
do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu dóbr służących działalno-
ści gospodarczej. 

Ekonomiczny ciężar 
opodatkowania VAT  
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W państwach Unii Europejskiej istnieje zharmonizowany system opodatko-
wania podatkiem od towarów i usług, który w zakresie obrotu wewnątrz-
wspólnotowego charakteryzuje się opodatkowaniem transakcji w miejscu 
przeznaczenia towarów.   

Dochody z podatku od towarów i usług są głównym źródłem dochodów 
budżetu państwa i stanowiły: 
– 42,6% dochodów budżetu państwa w 2015 r., wyniosły 123,1 mld zł,
– 40,2% dochodów budżetu państwa w 2016 r., wyniosły 126,6 mld zł,
– 44,7% dochodów budżetu państwa w 2017 r., wyniosły 156,8 mld zł. 

Urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, a od 1 marca 2017 r. urzędy 
celno-skarbowe prowadzą działania mające na celu wykrywanie oszustw zwią-
zanych z podatkiem VAT i wymierzanie należnych kwot podatku. 

Urzędy skarbowe rejestrują i wykreślają z rejestrów podatkowych podatni-
ków VAT oraz podatników VAT UE, przyjmują deklaracje podatkowe, w tym 
informacje podsumowujące o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 
obsługują system informacji o podatku VAT (VIES), analizują informacje 
o transakcjach oraz podatnikach, badają zasadność zwrotu podatku VAT, 
prowadzą kontrole podatkowe, współpracują z innymi organami w zakre-
sie ujawniania nieprawidłowości podatkowych. 

Liczba zarejestrowanych w urzędach skarbowych podatników VAT czyn-
nych na koniec 2015 r. wyniosła 1638,8 tys., a na koniec 2017 r. 1625,6 tys., 
w tym liczba podatników VAT UE odpowiednio 807,5 tys. oraz 869,9 tys.   

Infografika nr 9  
Liczba podatników VAT (czynnych), w tym VAT UE zarejestrowanych w urzędach skarbowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników kontroli w Ministerstwie Finansów. 

Dochody z VAT  
to największe źródło 
dochodów budżetu  
państwa   
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Główne sposoby uchylania się od płacenia VAT to deklarowanie dostaw 
wewnątrzwspólnotowych podczas gdy towary pozostają na sprzedaż 
na rynku krajowym bez opłacania VAT, a także niezapłacenie VAT przez 
nabywcę w państwie przeznaczenia. Brak kontroli granicznych ułatwia 
pozorowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych, obowiązująca w takiej 
dostawie stawka 0% pozwala na żądanie zwrotu VAT lub obniżenie podatku 
należnego do budżetu państwa. Szczególnie groźną formą oszustw dotyczą-
cych VAT są oszustwa karuzelowe. Nadużycia w VAT zaplanowane są często 
w skomplikowany sposób – obejmują kilka państw oraz uczestniczy w nich 
wiele firm. 

Faktury dokumentujące fikcyjne transakcje gospodarcze wykorzysty-
wane są nie tylko w oszustwach karuzelowych, mają one na celu obniże-
nia należności podatkowych z tytułu VAT lub jego wyłudzenie w postaci 
zwrotów VAT.  



ZAŁĄCZNIKI

73

6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1221, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 201, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2226, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.)60. 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz. U. poz. 1947, ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 578, ze zm.).

7. Rozporządzenie Rady (UE) Nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. 
w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw 
w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 268 z 12.10.2010 r.  
s. 1, ze zm.). 

 

60  Patrz przypis nr 1.
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6.4. Wykaz podmiotów, 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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich  
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

10. Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych   
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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