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Słowniczek uŜywanych skrótów i pojęć 

DAP – Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów 

DKC-AiKG  – Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów 

DKS – Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów 

IC  – izba celna 

KPDP – Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej 

MF, Ministerstwo – Ministerstwo Finansów 

UKS – urząd kontroli skarbowej 

US – urząd skarbowy 
 

analiza ryzyka – metoda oceny określająca prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
niepoŜądanego, niebezpiecznego lub wyrządzającego szkodę oraz efektu, jakie to zdarzenie moŜe 
wywołać; systematyczny proces analizy i syntezy profesjonalnych prognoz o moŜliwości 
wystąpienia niekorzystnych warunków i/lub okoliczności 

e-commerce – proces sprzedawania i kupowania produktów z wykorzystaniem sieci 
elektronicznych (w literaturze przytaczane są róŜne definicje)  

gospodarka elektroniczna – wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki 
rynkowej; produkcja, reklama, sprzedaŜ i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne 

hosting – odpłatne udostępnianie klientowi sprzętu informatycznego za pośrednictwem łącz 
dzierŜawionych; w zaleŜności od swoich potrzeb klient moŜe skorzystać z usługi hostingu 
dedykowanego – dzierŜawa klientowi całych urządzeń lub hostingu wirtualnego 

nick – nazwa (pseudonim), pod którym uŜytkownicy są widoczni w Internecie; nicka uŜywa się 
m.in. na czatach, na forach dyskusyjnych, listach i grupach dyskusyjnych, w adresach e-mail (człon 
przed znakiem @, choć powinien on być raczej nazywany loginem), portalach internetowych, 
serwisach aukcyjnych  

portal internetowy – wielotematyczny serwis internetowy; poprzez portal uŜytkownicy sieci mają 
dostęp do najnowszych informacji z róŜnych dziedzin i mechanizmu wyszukiwania zasobów 
w Internecie 

portal/serwis aukcyjny – oparte na technologii internetowej narzędzie pośredniczące 
w transakcjach; słuŜy do przeprowadzania sprzedaŜy za ustaloną z góry cenę i poprzez aukcje, 
aukcje on-line, przetargi, licytacje 

sklep internetowy – punkt sprzedaŜy prowadzący handel elektroniczny w Internecie pod 
unikatowym adresem www, udostępniający interaktywny formularz, za pomocą którego konsument 
składa zamówienie dokonując wyboru produktu lub usługi na podstawie podanych informacji  
(w tym ceny) oraz formy płatności 

społeczeństwo informacyjne – nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim 
stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją wymaga stosowania nowych 
technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i uŜytkowania informacji  
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1. Wprowadzenie  

Temat kontroli 

  Egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących 
handel internetowy. 

Numer i rodzaj kontroli  

 P/09/139 – kontrola planowa, koordynowana, podjęta z inicjatywy własnej 
NajwyŜszej Izby Kontroli. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny działań organów kontroli podatkowej, 
skarbowej i celnej w zakresie egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od 
podmiotów prowadzących handel internetowy1 w latach 2007 – 2009 (I półrocze). 

W szczególności ocenie poddano: 
− gromadzenie informacji o skali handlu prowadzonego za pośrednictwem sieci 

elektronicznych, 
− system identyfikowania oraz monitorowania obszarów ryzyka występowania 

nieprawidłowości w zakresie obowiązków podatkowych i celnych, 
− procedury słuŜące do ujawniania niezarejestrowanej działalności gospodarczej 

i  nieewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu, 
− system kontroli realizacji obowiązku podatkowego i celnego od podmiotów 

prowadzących handel internetowy. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Potrzebę przeprowadzenia kontroli uzasadniały wyniki kontroli rozpoznawczej 
zrealizowanej przez Delegaturę NIK w Kielcach w II kwartale 2008 r. w Ministerstwie 
Finansów, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Kielcach i w Drugim Urzędzie Skarbowym 
w Kielcach2, a takŜe fakt, Ŝe zagadnienia te nie były do tej pory objęte kontrolą NIK. 

Uzasadnieniem podjęcia kontroli były równieŜ wielokrotnie publikowane  
w mediach sygnały społeczne, wskazujące na nieprawidłowości, jakie występują w handlu 
internetowym. 

Gazeta Prawna na przykład, w publikacji Dolar tanieje, a w Internecie przemyt 
rośnie3 informowała, Ŝe na polskich aukcjach internetowych gwałtownie narasta handel 
towarami wysyłanymi z USA. Sprzedawane były – zazwyczaj omijając cło i podatek VAT 
– nie tylko laptopy oraz aparaty fotograficzne, ale takŜe wiertarki czy kosiarki (oryginalne).  
Z publikacji wynikało, Ŝe są sprzedawcy specjalizujący się w wysyłaniu towarów z USA, 

                                                 

1 Określenie to dalej oznacza szeroko pojęte usługi elektroniczne. Vide przypisy nr 26, 28, 29, 30, 33, 35, 41. 
2 Kontrola nr R/08/011. 
3 Gazeta Wyborcza z dnia 23.05.2008 r. Dolar tanieje, a w Internecie przemyt rośnie. 



1. Wprowadzenie 
 

 6 

rekomendowana jest nawet polonijna firma kurierska specjalizująca się w tym procederze. 
Sklepy firmowe producentów tych towarów, wielokrotnie informowały organy skarbowe  
i celne o konkretnych loginach sprzedawców wystawiających te towary w Internecie. 

Rzeczpospolita w artykule Zakaz e-hazardu tylko na papierze4 stwierdzała, Ŝe nikt 
nie ściga obstawiających mecze w Internecie, reklamy hazardu on-line są sprzeczne  
z prawem – Skarb Państwa traci miliony złotych rocznie.  

Gazeta Wyborcza natomiast w artykule Nieczyste zagrywki sklepów5, przedstawiała 
między innymi rozwój handlu internetowego w Polsce. W 2007 r. towary i usługi kupiło  
w Internecie pięć mln osób – o prawie milion więcej niŜ rok wcześniej. Instytut Pentor 
zbadał, Ŝe elektronika uŜytkowa w e-sklepach jest średnio o 9% tańsza niŜ w tradycyjnych 
elektromarketach. Według raportu branŜowych serwisów Sklepy24.pl i InternetStandart.pl,  
e-handel osiągnął w 2007 r. wartość 8,1 mld zł, a specjaliści z firmy analitycznej szacują, Ŝe 
wartość sprzedaŜy detalicznej on-line zwiększa się w Polsce w tempie ponad 60% rocznie.   

Zakres kontroli 

Czynności kontrolne przeprowadziły delegatury NIK w Kielcach, Olsztynie, 
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, w okresie od 17 marca 2009 r. do 20 stycznia  
2010 r., w 25 jednostkach: Ministerstwie Finansów, pięciu urzędach kontroli skarbowej 
i pięciu izbach celnych oraz w 14 urzędach skarbowych6. 

Kontrola w tych jednostkach została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów 
kontroli określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej 
Izbie Kontroli7, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.  

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. 

W ramach kontroli, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK zlecono 
kontrolowanym urzędom kontroli skarbowej i urzędom skarbowym przeprowadzenie 
kontroli u 92 podmiotów prowadzących handel internetowy, co do których istniały 
przesłanki wskazujące na wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości związanych z taką 
działalnością (dobór celowy). 

 

                                                 

4 Rzeczpospolita z dnia 14.10.2009 r. Zakaz e-hazardu tylko na papierze. 
5 Gazeta Wyborcza z dnia 18.08.2008 r. Nieczyste zagrywki sklepów. 
6 Jednostki objęte kontrolą ujęte są w załączniki nr 5.1. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działania ministra finansów oraz nadzorowanych przez niego 
organów kontroli podatkowej, skarbowej i celnej prowadzone w zakresie 
egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów prowadzących 
handel internetowy. 

Pozytywna ocena wynika z uwzględniania problematyki handlu internetowego 
(chociaŜ w róŜnym zakresie) w działalności kontrolnej wykonywanej przez podległe 
ministrowi finansów organy skarbowe i podatkowe. W poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą, wzrastała liczba przeprowadzonych kontroli, zwiększały się takŜe 
efekty finansowe z nich uzyskiwane. Od 2009 r. w Ministerstwie Finansów 
zintensyfikowano systemowe działania, przeciwdziałające nieprawidłowościom 
występującym w handlu internetowym.   

Dokonując powyŜszej oceny (pozytywnej) kontrolowanej działalności, 
uwzględniono, Ŝe problematyka handlu internetowego była nowym zagadnieniem dla 
organów skarbowych, podatkowych i celnych.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  

− nieokreśleniu obszaru i skali handlu prowadzonego za pomocą sieci 
elektronicznych; 

− opóźnieniach w budowie spójnego systemu wykrywania, identyfikowania 
i monitorowania obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie 
obowiązków podatkowych i celnych; 

− niezapewnieniu przez Ministerstwo Finansów podległym organom skarbowym, 
podatkowym i celnym efektywnych procedur i narzędzi informatycznych 
słuŜących ujawnianiu niezarejestrowanej działalności gospodarczej 
i nieewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych, podlegających opodatkowaniu;  

− niedostatecznym przygotowaniu organów skarbowych, podatkowych i celnych do 
prowadzenia kontroli handlu internetowego, m.in. ze względu na brak 
odpowiedniej metodyki kontroli. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Ministerstwo Finansów oraz podległe mu organy skarbowe, podatkowe i celne nie 
wykazały naleŜytej rzetelności w zakresie uzyskania jednolitych i wyczerpujących danych, 
co do skali handlu internetowego (na obszarze kraju lub obszarach objętych właściwością 
poszczególnych organów) oraz moŜliwego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W trakcie 
kontroli powoływano się na dane z róŜnych ogólnodostępnych publikacji. Nie mogły one 
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stanowić podstawy do formułowania konkretnych wniosków np. odnośnie wielkości 
udziału handlu prowadzonego za pośrednictwem Internetu i innych sieci elektronicznych,  
w handlu ogółem. 

Było to tym bardziej utrudnione, Ŝe w Ministerstwie Finansów nie zostało 
jednoznacznie zdefiniowane pojęcie handlu internetowego, a zatem nie było wiadomo, jakie 
działania rodzące obowiązki podatkowe i celne mieszczą się w tym pojęciu.  
W opracowywanych w poszczególnych departamentach dokumentach posługiwano się 
róŜnymi definicjami handlu internetowego. 

Bez doprecyzowania zakresu terminu handel internetowy, nie jest moŜliwe 
określenie nie tylko skali tej działalności (niezbędnej do ustalenia analizy ryzyka), ale 
równieŜ zakresu planowania działań kontrolnych w całej tej dziedzinie (a nie tylko w jej 
fragmentach, najłatwiejszych do skontrolowania). [str. 22-23] 

2. W Ministerstwie Finansów nie wypracowano spójnego systemu wykrywania, 
analizowania i identyfikowania obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości w handlu 
internetowym, a takŜe zbierania i przetwarzania informacji w tym zakresie, co NIK ocenia 
negatywnie  z punktu widzenia kryterium rzetelności. [str. 22] 

Najwcześniej problematyka handlu internetowego została uwzględniona przez 
Departament Kontroli Skarbowej. W szczególności, kontrola handlu elektronicznego 
została przewidziana w priorytetach kontroli skarbowej w Zadaniach urzędów kontroli 

skarbowej na 2008 i 2009 r., a w połowie 2009 r. zlecono urzędom kontroli skarbowej 
prowadzenie stałego monitoringu w wybranych branŜach handlu internetowego. [str. 23] 

Departament Administracji Podatkowej w latach 2007 – 2008 nie zajmował się 
zagadnieniem handlu internetowego. Nie zostało ono m.in. uwzględnione w Krajowych 

Planach Dyscypliny Podatkowej w ww. latach, pomimo zgłoszenia takiego obszaru ryzyka 
do tego planu na 2007 r. przez niektóre izby skarbowe. Departament ten dopiero w końcu  
2008 r. zwrócił uwagę na ryzyko związane z nieujawnianiem źródeł przychodów 
związanych z handlem elektronicznym, wprowadzając taki obszar ryzyka do Krajowego 

Planu Dyscypliny Podatkowej na  2009 r. [str. 24] 
Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier w zakresie analiz zjawiska 

handlu internetowego i przeciwdziałania występującym nieprawidłowościom pozostawał na 
etapie przygotowywania projektów i koncepcji działań. ZagroŜenia związane  
z działalnością gospodarczą wykonywaną za pośrednictwem sieci elektronicznych, nie 
zostały ujęte w opracowywanych analizach ryzyka w SłuŜbie Celnej. [str. 25]    

W objętych kontrolą pięciu urzędach kontroli skarbowej i 14 urzędach skarbowych 
nie przeprowadzano ogólnych, systemowych analiz handlu internetowego wykonywanego 
przez podatników z obszaru objętego właściwością danego urzędu. Funkcjonujący od  
2007 r. w urzędach kontroli skarbowej koordynatorzy ds. e-handlu (lub zespoły zadaniowe) 
dokonywali tylko bieŜących, jednostkowych analiz ryzyka wystąpienia nieprawidłowości  
u poszczególnych podmiotów prowadzących handel internetowy. [str. 25-27] 

W skontrolowanych pięciu izbach celnych równieŜ nie analizowano i nie 
wskazywano na zagroŜenia związane z handlem internetowym. W sporządzanych profilach 
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ryzyka nie uwzględniano sieci elektronicznych, jako miejsca wprowadzania do obrotu 
towarów pochodzących z nielegalnego importu lub naruszających bezpieczeństwo obrotu. 
[str. 27-28]   

3. Ministerstwo Finansów oraz podległe mu urzędy kontroli skarbowej, urzędy 
skarbowe i izby celne nie wypracowały właściwej metodyki kontroli podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem sieci elektronicznych oraz nie 
dysponowały odpowiednimi narzędziami do systematycznego monitorowania tych sieci. 
Świadczy to o nierzetelnym działaniu tych jednostek. 

W Departamencie Kontroli Skarbowej nie uruchomiono modułu przeszukiwania 
Internetu ARGOS, który był jednym z elementów budowanego od 2002 r. informatycznego 
systemu wspomagania kontroli skarbowej ISKOS. Budowany system ISKOS 
(wydatkowano na ten cel 43 mln zł), w rzeczywistości, jako całość, nie funkcjonował do 
dnia zakończenia kontroli. Nie zostały zachowane przesuwane kilkakrotnie terminy jego 
wdroŜenia, co NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia kryterium celowości 
i gospodarności. 

Ministerstwo Finansów nie wdroŜyło Ŝadnych innych narzędzi ułatwiających 
organom skarbowym, podatkowym i celnym monitorowanie sieci elektronicznych oraz 
typowanie podmiotów do kontroli. 

NIK pozytywnie ocenia utworzenie – pomimo iŜ było działaniem spóźnionym  
w stosunku do istniejących potrzeb – od 1 stycznia 2009 r. w Izbie Skarbowej  
w Bydgoszczy Referatu ds. Handlu Internetowego, wspomagającego działania wszystkich 
urzędów skarbowych w kraju w obszarze handlu internetowego. [str. 28-30]  

Urzędy kontroli skarbowej w zakresie kontroli handlu internetowego posługiwały 
się opracowanym w 2007 r. w Departamencie Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów 
podręcznikiem procedur kontroli e-handlu. W niektórych urzędach wykorzystywano do 
monitorowania transakcji w Internecie (na większych portalach aukcyjnych) opracowywane 
we własnym zakresie programy informatyczne, które posiadały jednak ograniczone 
moŜliwości. [str. 29, 30]   

Kontrolowane urzędy skarbowe w praktyce nie zajmowały się monitorowaniem 
działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników za pomocą Internetu, głównie  
z powodu braku odpowiedniego wyposaŜenia technicznego, a przede wszystkim – 
swobodnego dostępu do Internetu (12 na 14 skontrolowanych urzędów do końca I kwartału  
2009 r. dysponowało jedynie łączem internetowym poprzez sieć Ministerstwa Finansów).  
[str. 26-27, 31]  

W Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier dopiero w maju  
2009 r. opracowano dokument o nazwie Koncepcja organizacji i kontroli sprzedaŜy 
internetowej towarów podlegających kontroli wykonywanej przez SłuŜbę Celną.  
W powyŜszym dokumencie określono potrzeby w zakresie m.in. zmian legislacyjnych, 
struktur organizacyjnych, płaszczyzn współpracy, systemu szkoleń oraz wyposaŜenia 
technicznego. [str. 25, 30] 
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W badanym okresie Departament Kontroli Skarbowej organizował szkolenia  
w zakresie przygotowania i metodyki kontroli handlu internetowego dla pracowników 
urzędów kontroli skarbowej (głównie dla koordynatorów ds. e-handlu). Szkoleniami takimi 
nie objęto w Ministerstwie pracowników administracji podatkowej i celnej. Pracownicy 
wszystkich skontrolowanych urzędów skarbowych (124 osoby) brali udział w szkoleniach 
zewnętrznych. Spośród pięciu kontrolowanych izb celnych, tylko jedna zorganizowała  
w 2008 r. szkolenie w zakresie zwalczania przestępczości internetowej. [str. 30-32]   

4. Wszystkie urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły w okresie objętym kontrolą 
493 kontrole w zakresie handlu internetowego – 145 w 2007 r. (1,17% ogółu kontroli),  
206 w 2008 r. (1,95%) i 142 w I połowie 2009 r. (2,93%). W ich wyniku stwierdzono 
uszczuplenia podatkowe wynoszące odpowiednio: 4,1 mln zł, 20,5 mln zł i 10,9 mln zł. 
Uwzględniając liczbę urzędów kontroli skarbowej w kraju (16), stanowiło to od dziewięciu 
do 14 kontroli w ciągu roku przypadających na jeden urząd. W ogólnej liczbie ww. 
kontroli, 201 stanowiły kontrole przeprowadzone w ramach czterech kontroli 
koordynowanych (dwie w 2007 r. oraz po jednej w 2008 i 2009 r.). [str. 32-33]  

Wszystkie urzędy skarbowe przeprowadziły w latach 2007 – 2008 i w I połowie 
2009 r. odpowiednio: 812, 1.348 i 590 kontroli w powyŜszym zakresie (łącznie 2.750).  
W ich wyniku stwierdzono uszczuplenia podatkowe w wysokości odpowiednio: 2,7 mln zł, 
6,5 mln zł i 4,1 mln zł. Uwzględniając liczbę wszystkich urzędów skarbowych (401), 
stanowi to średnio od dwóch do trzech kontroli w ciągu roku na jeden urząd. [str. 33] 

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier nie posiadał danych  
o liczbie kontroli w zakresie handlu internetowego przeprowadzonych w badanym okresie 
przez podległe mu jednostki organizacyjne SłuŜby Celnej (izby celne i urzędy celne). Tylko 
jedna izba celna8 (spośród pięciu kontrolowanych) podejmowała kontrole o charakterze 
doraźnym w zakresie handlu internetowego. [str. 33, 37] 

5. Kontrole prowadzone przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe dotyczyły 
w większości podmiotów prowadzących handel towarami na największym serwisie 
aukcyjnym (Allegro). Poza zainteresowaniem tych organów były nowe obszary trudnych  
do zidentyfikowania usług elektronicznych9, określonych w dyrektywie 2006/112/WE  
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej10,  

                                                 

8 Izba Celna w Olsztynie. 
9 Przykładowy wykaz usług świadczonych drogą elektroniczną zawarty w załączniku II dyrektywy wymienia: 

− tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania i sprzętu; 
− dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień; 
− dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych; 
− dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak równieŜ przekazów lub 

wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym lub 
rozrywkowym; 

− świadczenie usług kształcenia korespondencyjnego. 
10 Dz.U.UE.L.2006.347.1. 
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w tym takich jak prowadzenie zakładów pienięŜnych lub gier losowych (tzw. e-hazard). 
[str. 34, 35] 

6. W czterech urzędach skarbowych (28,6% objętych kontrolą) stwierdzono przypadki 
opieszałego podejmowania działań po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach  
w handlu internetowym11. 

Utrudnienia w prowadzeniu kontroli i postępowań podatkowych w obszarze handlu 
internetowego wynikały z występujących ograniczeń (we wszystkich objętych kontrolą 
urzędach skarbowych) w dostępie do istotnych z punktu widzenia postępowania 
dowodowego informacji, w tym przede wszystkim dotyczących danych personalnych  
i adresowych podmiotów prowadzących działalność za pośrednictwem portalu aukcyjnego. 
Utrudnienia te przyczyniały się do długotrwałego prowadzenia postępowań podatkowych 
(w czterech US12), a nawet powodowały zaniechanie działań (w dwóch US13). [str. 36-37] 

Nawet w przypadku uzyskania danych osób dokonujących transakcji (na portalu 
aukcyjnym), nie gwarantowało to moŜliwości zidentyfikowania tych osób (podawały 
nieprawdziwe dane) przez organ podatkowy, a podjęte czynności przez organ  
ścigania zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa skarbowego, okazały się 
bezskuteczne. [str. 37]  

7. NajwyŜsza Izba Kontroli zleciła urzędom kontroli skarbowej i urzędom skarbowym 
(objętym kontrolą) przeprowadzenie kontroli 92 podmiotów, o największym 
prawdopodobieństwie występowania nieprawidłowości (przyjętym na podstawie 
przeprowadzonej analizy ryzyka), w zakresie prawidłowości wywiązywania się  
z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. W wyniku zakończonych do kontroli  
u 72 podatników, stwierdzono uszczuplenia podatkowe w kwocie 3,36 mln zł. Średnie 
uszczuplenie na jedną kontrolę wyniosło 38,2 tys. zł. Efektywność kontroli zleconych przez 
NIK była znacznie wyŜsza od efektywności kontroli przeprowadzanych dotychczas przez 
urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe (średnie uszczuplenie na jedną kontrolę UKS  
i US z lat 2007 – 2009 (I półrocze) stanowiło od ok. 14% w 2007 r. do ok. 50%  
w I połowie 2009 r. uszczupleń kontroli zleconych przez NIK). Świadczy to o znaczeniu dla 
efektywności kontroli właściwego ich przygotowania, przede wszystkim w zakresie analizy 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, której nie dokonywano przed kontrolami 
podejmowanymi wcześniej przez UKS i US. [str. 38-42]  

                                                 

11 US Wrocław-Fabryczna, US w Gnieźnie, US Poznań-Grunwald, US Poznań-Nowe Miasto. 
12 US Warszawa-Bemowo, US Wrocław-Fabryczna, Pierwszy US w Kielcach, US w Busku-Zdroju. 
13 Pierwszy US w Kielcach, US w Gnieźnie. 



 
 

2. Podsumowanie wyników kontroli 
 

 12 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Kontrola wykazała niedostateczne przygotowanie Ministerstwa Finansów, organów 
skarbowych, podatkowych i celnych do kompleksowego przeciwdziałania 
nieprawidłowościom mającym miejsce w handlu internetowym.  

• Działalność gospodarcza prowadzona w Internecie powinna wywołać zainteresowanie 
właściwych organów państwa odpowiedzialnych za egzekwowanie obowiązków 
podatkowych i celnych. W związku z dynamicznym rozwojem w ostatnich latach tego 
rodzaju aktywności podatników, organy kontrolne nie powinny pozostawać  
w tyle, zarówno jeśli chodzi o wyposaŜenie techniczne urzędów, jak i wiedzę 
urzędników. (Działania te nie powinny jednak ograniczać rozwoju handlu 
internetowego czy zniechęcać podatników do podejmowania tego typu przedsięwzięć).   

• Minister finansów, jako organ odpowiadający m.in. za realizację dochodów z podatków 
bezpośrednich, pośrednich i opłat, a takŜe za kontrolę skarbową i nadzór nad organami 
kontroli skarbowej14 oraz sprawujący ogólny nadzór w sprawach podatkowych15 
powinien, zdaniem NIK, podejmować działania w zakresie egzekwowania obowiązków 
podatkowych i celnych, adekwatne do tworzących się nowych obszarów działalności 
gospodarczej – nowoczesnych wirtualnych usług elektronicznych.  

Z punktu widzenia interesów państwa, celowe jest zwalczanie w Internecie „szarej 
sfery” oraz eliminowanie występujących naduŜyć, w szczególności, jeśli chodzi  
o moŜliwość ukrywania przychodów z takiej działalności. Nawet w imię zasady 
„wolnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego” minister finansów nie moŜe 
nie dostrzegać sytuacji uchylania się od opodatkowania przez osoby wykorzystujące 
znaczną anonimowość, jaką daje Internet. 

• Obecnie działalność gospodarcza prowadzona przez Internet, tak jak kaŜda inna 
działalność, podlega takiej samej kontroli podatkowej czy skarbowej. JednakŜe wybór 
podmiotów do kontroli nie powinien być przypadkowy, ale poprzedzony prowadzeniem 
analiz, które dawałyby moŜliwość wyłonienia podmiotów z grupy największego ryzyka. 

Bez jednoznacznego zdefiniowania zakresu pojęcia handel internetowy, nie jest 
moŜliwe oszacowanie jego skali, a tym samym wypracowanie systemu wykrywania, 
identyfikowania i monitorowania obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości. 
Wprowadzeniu do pojęcia handel internetowy całej gamy wysokospecjalistycznych 
usług elektronicznych, powinna towarzyszyć stała motywacja do budowania nowych, 
informatycznych narzędzi do kontroli ww. obszarów handlu internetowego.  
W przeciwnym wypadku kontrole w tej dziedzinie obejmować będą jedynie najprostsze 
transakcje gospodarcze – handel towarami na portalach aukcyjnych. 

                                                 

14 Art. 8 ust. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – Dz. U. z 2007 r. 
Nr 65, poz. 437 ze zm. 
15 Art. 14 Ordynacji podatkowej. 
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• Z punktu widzenia skuteczności prowadzonych działań niezbędne jest współdziałanie  
i wymiana doświadczeń wszystkich organów państwa odpowiedzialnych za 
egzekwowanie obowiązków podatkowych i celnych. Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe 
pomimo zawieranych na poziomie województw, generalnych porozumień o współpracy 
organów skarbowych, podatkowych i celnych, miała ona bardzo ograniczony wymiar –  
nigdzie nie podejmowano wspólnych przedsięwzięć w odniesieniu do handlu 
internetowego.  

Jednostkami najbardziej wyspecjalizowanymi w kontroli tej działalności stały się 
UKS. Podjęły one takŜe kontrolę w zakresie internetowej sprzedaŜy towarów  
z nabyć wewnątrzwspólnotowych lub z importu, po której równieŜ zgłaszano potrzebę 
współpracy ze słuŜbami celnymi. Tymczasem z kontroli przeprowadzonych na zlecenie 
NIK wynika, Ŝe nieprawidłowości występowały przede wszystkim wśród mniejszych 
przedsiębiorców, u których kontrole, zgodnie z zawieranymi porozumieniami między 
izbami skarbowymi i UKS powinny prowadzić urzędy skarbowe. 

• Ze względu na ustalenia kontroli, m.in. liczne przypadki ujawniania w toku kontroli 
skarbowych i podatkowych przychodów z niezgłoszonej działalności prowadzonej  
w Internecie, a takŜe z uwagi na występujące trudności w podejmowaniu kontroli 
handlu internetowego, NIK wskazuje na konieczność wdroŜenia przez ministra 
finansów systemu monitorowania obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości  
w handlu internetowym, zapewnienia metodyki kontroli, właściwych narzędzi 
informatycznych i systematycznego szkolenia pracowników w celu przygotowania 
podległych mu organów skarbowych, podatkowych i celnych do wykonywania zadań 
objętych kontrolą. 

• Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu stwarza duŜe 
moŜliwości unikania przez osoby lub podmioty gospodarcze obowiązków wynikających  
z prawa podatkowego. Organy powołane do egzekwowania tych zobowiązań 
niejednokrotnie nie są w stanie zidentyfikować osób dokonujących transakcji  
z wykorzystaniem Internetu (na portalach aukcyjnych), ze względu na podawanie 
nieprawdziwych danych personalnych i adresowych, a podejmowane przez organy 
ścigania czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw skarbowych są 
równieŜ bezskuteczne. 

Z powyŜszych względów minister finansów powinien rozwaŜyć podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej mającej na celu dokonanie odpowiednich zmian w obowiązujących 
przepisach. Wyniki kontroli wskazują bowiem, Ŝe dla zapewnienia realizacji zasady 
powszechności opodatkowania, naleŜałoby rozwaŜyć opracowanie regulacji prawnych  
w zakresie umoŜliwienia organom skarbowym, podatkowym i celnym, szybkiej 
identyfikacji podatników prowadzących handel internetowy, co do których zachodzi 
podejrzenie uchylania się od opodatkowania (na etapie przygotowania kontroli – przed 
wszczęciem właściwego postępowania wobec podatnika, w sytuacji ukrywania przez 
niego prawdziwych danych oraz przychodów oraz w innych uzasadnionych 
przypadkach).



 
 

3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Kontrola obowiązków podatkowych i celnych 

Do podmiotów prowadzących handel internetowy stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy podatkowe. Kontrole skarbowe, podatkowe i celne prowadzone  
w tych podmiotach mają za zadanie zapewnić skuteczność egzekwowania zobowiązań 
podatkowych i celnych, w tym od podmiotów prowadzących handel internetowy. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o kontroli skarbowej16, do zakresu kontroli skarbowej naleŜy m.in. kontrola rzetelności 
deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania 
podatków stanowiących dochód budŜetu państwa, a takŜe innych naleŜności pienięŜnych 
budŜetu państwa lub państwowych funduszy celowych, ujawnienie i kontrola niezgłoszonej 
do opodatkowania działalności gospodarczej oraz dochodów nieznajdujących pokrycia  
w ujawnionych źródłach przychodów. 

Do czerwca 2008 r. ustawa o kontroli skarbowej zapewniała organom kontroli 
skarbowej szerokie uprawnienia i moŜliwość dostępu do wielu informacji. Istotny z punktu 
widzenia uprawnień organów kontroli skarbowej art. 7b ustawy o kontroli skarbowej 
stanowił, Ŝe organy te mogą zbierać i wykorzystywać w celu realizacji ustawowych zadań 
informacje, w tym dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych, takŜe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Administratorzy 
danych byli obowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie imiennego upowaŜnienia 
organu kontroli skarbowej, okazanego przez inspektora lub pracownika wraz z legitymacją 
słuŜbową. Informacja o udostępnieniu tych danych podlegała ochronie zgodnie  
z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 17 czerwca 2008 r.17 wspomniany art. 7b został uznany za niezgodny z art. 51 ust. 2 
Konstytucji RP. Przepis utracił moc z dniem 26 czerwca 2008 r. 

Kontrola podatkowa została uregulowana w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa18. Organy podatkowe pierwszej instancji (naczelnik urzędu 
skarbowego, naczelnik urzędu celnego) przeprowadzając kontrolę podatkową  
u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych sprawdzają, czy 
kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

Od 31 października 2009 r. zadania SłuŜby Celnej określone zostały w art. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r.19 (poprzednio w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie 

                                                 

16 Dz. U. 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm. 
17 Dz. U. Nr 110, poz. 707. 
18 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 
19 Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323. 
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Celnej20). Do zadań SłuŜby Celnej naleŜy realizacja polityki celnej w części dotyczącej 
przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 
odrębnych, w tym wykonywanie kontroli. 

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne21 reguluje w zakresie uzupełniającym 
przepisy prawa wspólnotowego. Prawo celne określa postępowanie w sprawach celnych, 
stanowiąc jednocześnie w art. 73, Ŝe do postępowania w sprawach celnych stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 12 oraz działu IV Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów prawa celnego. 

3.1.2. Pojęcie handlu internetowego 

Powszechnie mówi się o tzw. handlu internetowym, traktując go zamiennie  
z określeniem handel elektroniczny, e-handel, e-commerce (electronic commerce) lub 
usługi elektroniczne. 

Handel internetowy nie jest w polskim ustawodawstwie zdefiniowany. W ustawie  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną22, (w powiązaniu z ustawą 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne23) występuje pojęcie usług 
elektronicznych. Usługi elektroniczne wymienia teŜ ustawa z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług24 (dalej: ustawa o VAT) odsyłając jednocześnie do 
wybranych obszarów tych usług zawartych w przepisie prawa unijnego: rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki 
wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej25. 

Według art. 2 pkt 4 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne Ŝądanie 
usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego 
przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest  
w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej26  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

                                                 

20 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm. 
21 Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm. 
22 Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. 
23 Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm. 
24 Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. 
25 Dz.U.UE.L.05.288.1. 
26 Drugim warunkiem uznania usługi za świadczoną drogą elektroniczną jest to, Ŝeby jej wykonanie, to jest 
wysłanie lub odebranie danych, następowało za pomocą systemów teleinformatycznych, zdefiniowanych  
w art. 2 pkt 3 u.ś.u.d.e. Treścią usługi, zgodnie z definicją, jest bowiem wysyłanie i odbieranie danych 
(nieistotny jest natomiast sposób zawarcia umowy). System teleinformatyczny słuŜy do transmisji danych 
poprzez sieci telekomunikacyjne. Ze względu na wprowadzenie do definicji świadczenia usług drogą 
elektroniczną elementu transmisji danych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych naleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝe nie kaŜda transmisja danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi mieścić się będzie 
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PowyŜsza definicja wprowadzona została do ww. ustawy z dniem 20 grudnia  
2008 r., na skutek implementacji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego 
(tzw. dyrektywa o handlu elektronicznym)27. 

Dla porównania z „naszą” ustawą naleŜy wskazać na definicję usługi społeczeństwa 
informacyjnego zawartą w art. 2 lit. a dyrektywy o handlu elektronicznym. Do celów 
dyrektywy pojęcie to oznacza usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE28 
zmienionej dyrektywą 98/48/WE, a mianowicie (wg art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE) jest 
to: kaŜda usługa społeczeństwa informacyjnego, to znaczy kaŜda usługa normalnie 
świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne 
Ŝądanie odbiorcy usług. Orientacyjny wykaz usług nieobjętych definicją został określony  
w załączniku V do dyrektywy 98/48/WE. 

W preambule dyrektywy stwierdzone zostało, Ŝe usługi społeczeństwa 
informacyjnego nie ograniczają się wyłącznie do usług dających sposobność do zawierania 
umów on-line, ale, o ile stanowią one działalność gospodarczą, dotyczą takŜe usług, które 
nie są wynagradzane przez tych, którzy je otrzymują, np. polegające na oferowaniu 
informacji on-line lub informacji handlowych, lub zapewniających narzędzia umoŜliwiające 
szukanie, dostęp oraz pozyskiwanie danych. W usługach społeczeństwa informacyjnego 
mieszczą się takŜe usługi, które polegają na przekazywaniu informacji poprzez sieć 
elektroniczną, na zapewnianiu moŜliwości dostępu do tej sieci lub na hostingu informacji 
przekazywanych przez usługobiorcę. 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z dyrektywą) stanowi, Ŝe 
świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę (art. 3a). W art. 3b ustawy wyraŜona została zasada swobody 
przepływu usług społeczeństwa informacyjnego. Przepis ten stanowi, Ŝe na zasadach 
określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia usług drogą elektroniczną moŜe 
zostać ograniczona, jeŜeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia, obronność, 
bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo publiczne. 

Z kolei w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, zawarto słowniczek pojęć, w którym podano, 
Ŝe ilekroć w ustawie jest mowa o usługach elektronicznych, rozumie się przez to usługi,  
o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. 

                                                                                                                                                     

w zakresie tego pojęcia. Usługą taką nie będzie w szczególności transmisja danych prowadzona w ramach 
sieci wewnętrznej (por. art. 225 Prawa telekomunikacyjnego). 
27 Dz.U.UE.L.2000.178.1 
28 Zatem definicja samej usługi społeczeństwa informacyjnego nie znajduje się w dyrektywie 2000/31/WE, 
lecz we wcześniejszej dyrektywie 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r., ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa 
informacyjnego (Dz.U.UE.L.1998.204.37), zmienionej dyrektywą 98/48/WE z dnia 20 lipca 1998 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.1998.217.18) – art. 1 pkt 2. 
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ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej29, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia. 

Rozporządzenie nr 1777/2005 w art. 11 stanowi, Ŝe do usług świadczonych drogą 
elektroniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit.e tiret dwunaste i załączniku L dyrektywy 
77/388/EWG, naleŜą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, 
których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału 
człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemoŜliwe. 

Art. 12 tego rozporządzenia wskazuje przykłady dostaw towarów i świadczenia 
usług, które nie są objęte art. 9 ust. 2 lit.e tiret dwunaste dyrektywy 77/388/EWG (m.in.  
dot. towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się 
elektronicznie; usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez 
nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej; usługi telefoniczne świadczone 
przez Internet). 

Z uwagi jednak na fakt, Ŝe dyrektywa 77/388/EWG została uchylona przez art. 411 
dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej30, odesłanie z art. 11 rozporządzenia nr 1777/2005 do uchylonej 
dyrektywy stanowi odesłanie do odpowiednich artykułów nowej dyrektywy z 2006 r. 
Przykładowy wykaz usług świadczonych drogą elektroniczną (o których aktualnie mowa  
w art. 58 i 59 ust. 1 lit. k, a poprzednio w art. 56 ust. 1 lit. k) zawarty jest w załączniku  
II dyrektywy i wymienia: 
1. tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, zdalna konserwacja oprogramowania 

i sprzętu; 
2. dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień; 
3. dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych; 
4. dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak równieŜ 

przekazów lub wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym, naukowym lub rozrywkowym; 

5. świadczenie usług kształcenia korespondencyjnego. 
 

3.1.3. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

W ostatnich dziesięcioleciach następuje bardzo szybki rozwój środków komunikacji 
elektronicznej. Przyjęło się nawet określenie: społeczeństwo informacyjne. Informatyczny 
postęp techniczny i technologiczny wkracza bardzo szybko w tradycyjne dziedziny 
gospodarki i Ŝycia społeczeństwa. Konsekwencją tego jest tworzenie się gospodarki 
elektronicznej, na którą składa się działalność wytwórcza i handlowa. 

Gospodarka elektroniczna jest niezwykle dynamicznym obszarem rynkowym. 
Przejawia się to w znacznym przyroście obrotów i szybkich zmianach mechanizmów 

                                                 

29 Dz.U.UE.L.2005.288.1. 
30 Vide przypis nr 10. 
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rządzących tym rynkiem. Pojawiają się nowe zastosowania systemów przesyłania, 
przetwarzania i wykorzystania informacji, zmieniają się sposoby działania w warunkach 
konkurencji, zmianom ulega teŜ w róŜnych wymiarach struktura gospodarki. 

Usługi elektroniczne (zawierające handel towarami materialnymi i niematerialnymi 
oraz usługi jako takie, równieŜ materialne i niematerialne) dzielą się ze względu na 
podmiotowość stron transakcji na: 
− transakcje zachodzące między przedsiębiorstwami (business-to-business, B2B); 
− transakcje zachodzące między przedsiębiorstwem a konsumentem (business-to-

consumer, B2C); 
− transakcje zachodzące między poszczególnymi konsumentami (consumer-to- consumer, 

C2C); 
− transakcje zachodzące między konsumentem a firmą (consumer-to-business, C2B). 

Ze względu na sposób wykonania umowy, usługi elektroniczne moŜna podzielić na: 
− bezpośrednie. Dotyczą zawarcia umowy poprzez sieć i jej zrealizowanie. Obrót 

towarowy (np. sprzedaŜ baz danych, informacji zapisanych cyfrowo, programów 
komputerowych) i realizacja usług (np. korzystanie z dostępu do sieci elektronicznej, 
dostarczanie i transmisja danych, tworzenie i przechowywanie baz danych, zakładanie 
stron i witryn internetowych, prowadzenie reklam, bankowość internetowa) następuje 
w sposób cyfrowy. 

− pośrednie. Dotyczą transakcji, które nie mogą być zrealizowane cyfrowo. Za 
pośrednictwem sieci elektronicznych zawierane są tylko same umowy. Obrót towarowy 
(wszelkie dobra materialne np. elektronika uŜytkowa, odzieŜ, obuwie) natomiast 
następuje w sposób tradycyjny (odbiór własny, przesyłki kurierskie, pocztowe). (Ten 
rodzaj handlu wykonywany jest przede wszystkim przez sklepy internetowe). Podobnie 
jak wyŜej, jest z realizacją usług (np. inwestycyjnych, remontowych, turystycznych). 
Internet pozwala tylko na poznanie ofert i uzgodnienie warunków umowy. 

Coraz więcej przedsiębiorstw, tradycyjny i bezpośredni kontakt z klientem wspiera 
formą elektroniczną uruchamiając serwisy internetowe przeznaczone do obsługi handlu 
elektronicznego. Dzięki szerokiemu zasięgowi i elastyczności, handel elektroniczny staje 
się coraz bardziej znaczącym kanałem zakupów i sprzedaŜy dla firm. Handel ten jest teŜ 
bardzo wygodny z punktu widzenia klienta, zarówno biznesowego jak i detalicznego. 

W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez 
Ministerstwo Gospodarki Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu  
i usług na lata 2009 – 2010 (zwany dalej Programem). Stanowi on realizację Planu 

Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 31. Program ma realizować strategiczne cele 
państwa polegające na ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej przy 
wykorzystaniu Internetu i innych środków komunikacji elektronicznej, tworzeniu 

                                                 

31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 
2007 – 2010 (Dz. U. Nr 61, poz. 415). 
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warunków prawnych wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w działalności 
gospodarczej, ułatwianiu zdalnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

W dokumencie tym, pomimo jego nazwy, podawana jest tylko definicja handlu 
elektronicznego (a nie podawana definicja usług elektronicznych). Stwierdza się w nim, Ŝe 
termin handel elektroniczny jest odpowiednikiem angielskiego terminu e-commerce lub 
electronic commerce i za Światową Organizację Handlu (WTO)32 oznacza produkcję, 
marketing, sprzedaŜ i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne. 

Według tego opracowania łączna wartość sprzedaŜy handlu elektronicznego 
osiągnęła w Polsce w 2006 r. 105,6 mld zł33, a jego udział w całości przychodów w handlu 
hurtowym wyniosła ok. 6%. Dominowały zamknięte sieci dostawcze, choć zauwaŜalny był 
znaczny trend wzrostowy sprzedaŜy przez Internet (ok. 24% w latach 2005 – 2006).  
Z powyŜszej kwoty 105,6 mld zł, w 2006 r. 53 mld zł zostały wygenerowane przez 
zewnętrzne sieci informatyczne, inne niŜ Internet – ustabilizowane sieci dostawcze duŜych 
przedsiębiorstw. Oznacza to, Ŝe ok. 50% polskiego handlu elektronicznego w ogóle 
pochodziło z prywatnych sieci dostawczych. Strukturę handlu prezentuje wykres nr 1. 

 
Wykres nr 1 
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Źródło: Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009 – 2010, 

Ministerstwo Gospodarki, Grudzień 2008 r. 

 
W Programie zapisano, Ŝe szczególna rola w zakresie monitorowania zjawisk  

w zakresie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej naleŜeć będzie do 
GUS i tę instytucję wskazano jako źródło danych do monitorowania wskaźników postępu  

                                                 

32 Szeroka definicja e-commerce przyjęta w 1998 r. przez WTO http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/ 
Innowacyjnosc/Gospodarka+elektroniczna/Definicja+handlu+elektronicznego.htm). 
33 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, GUS 2007. 
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w realizacji działań zmierzających do osiągnięcia celu głównego programu – zwiększenia 
wykorzystania handlu elektronicznego w działalności gospodarczej.  

GUS w swoich raportach posługuje się definicją handlu elektronicznego, podając, Ŝe 
handel elektroniczny (e-handel) obejmuje transakcje przeprowadzane przez sieci oparte na 
protokole IP oraz przez inne sieci komputerowe, a takŜe przy zastosowaniu standardu 
elektronicznej wymiany danych EDI34. Towary i usługi są zamawiane elektronicznie, ale 
płatność i dostawa zamówionego towaru lub usługi mogą być dokonane w dowolnej formie 
(takŜe poza siecią). Zamówienia otrzymane przez telefon, faks lub nieautomatycznie 
generowane, lecz napisane ręcznie e-maile nie są traktowane jako handel elektroniczny.35 

Na 2009 r. zaplanowano badania wspólnotowe dotyczące modułu handel 
elektroniczny, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
200936. W wykorzystywanym do badań formularzu (SSI-01) posłuŜono się pojęciem  
e-handel, które oznacza składanie zamówień (gdzie zamówienie jest zobowiązaniem do 
nabycia towarów lub usług) przez sieci komputerowe, nie tylko Internet, ale takŜe inne 
połączenia między komputerami róŜnych przedsiębiorstw, płatność i dostawa niekoniecznie 
muszą być dokonywane poprzez sieci komputerowe; e-handel moŜe być prowadzony 
poprzez strony internetowe lub automatyczną wymianę danych między przedsiębiorstwami, 
z wyjątkiem ręcznie wprowadzonych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną. 

GUS corocznie przedstawia na swoich stronach wyniki badań handlu 
elektronicznego, podając skalę, rozmiary zjawiska i inne dane porównawcze37. 

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu38 prezentuje coroczne raporty 
Elektroniczna gospodarka w Polsce. W ostatnim, za rok 2008 r., podano, Ŝe transakcje 
zachodzące na rynku elektronicznego handlu detalicznego między przedsiębiorstwem  
a konsumentem wynoszą w latach 2007 – 2008 ponad 4 mld zł. W Polsce, w 2008 r. 
prowadziło sprzedaŜ elektroniczną nie mniej niŜ 8.187 sklepów internetowych (kaŜdy 
funkcjonujący najczęściej pod trzema adresami www), z których 619 prowadziło wyłącznie 

                                                 

34 EDI [ang. Electronic Data Interchange] − elektroniczna wymiana informacji (danych handlowych lub 
administracyjnych - faktury, przelewy, zamówienia) pomiędzy przedsiębiorstwami przy uŜyciu sieci 
komputerowych innych niŜ Internet (łączy prywatnych lub dzierŜawionych). Jeden ze standardów 
stosowanych w gospodarce elektronicznej (electronic commerce), obejmujący sposób realizacji 
zautomatyzowanych transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) bez interwencji człowieka. Elektroniczna 
wymiana danych oraz ich kodowanie odbywa się według międzynarodowego standardu zwanego EDIFACT 
(EDI for Administration, Commerce and Transport) – definicja w objaśnieniach do formularza badań 
statystycznych GUS - SSI-01. 
35 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004 – 2007. 
36 Dz. U. Nr 221, poz. 1436 ze zm. 
37 Podstawowe publikacje GUS odnoszące się do tego obszaru to: Wykorzystanie technologii informacyjno-
telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne za 2007 i za 
2008 r. oraz Społeczeństwo informacyjne w Polsce – wyniki badań statystycznych z lat 2004 – 2007 r. 
38 Instytut Logistyki i Magazynowania, Jednostka Badawczo-Rozwojowa (nr KRS 0000052866), rok 
załoŜenia 1967, organ załoŜycielski: Ministerstwo Gospodarki. 
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sprzedaŜ usług. Umocniła się pozycja rynkowa aukcji elektronicznych (potwierdziła się 
prognoza z 2007 r.), za pomocą których 57% sklepów handlowało swoimi produktami. 
Rozwinęły się nowe formy aukcji i nowe funkcjonalności systemów aukcyjnych, głównie 
ze względu na wzrastającą liczbę kupujących i popularność tej formy zakupu lub sprzedaŜy. 

Z kolei wg publikacji serwisu konsumenckiego Sklepy24.pl39, wartość e-handlu40  
w Polsce w 2009 r. to ok. 13 mld zł, w tym szacunkowa sprzedaŜ dokonana tylko za 
pośrednictwem jednego serwisu aukcyjnego wyniosła 6 mld zł. W roku 2009 wartość 
sprzedaŜy sklepów internetowych, których miesięczna sprzedaŜ mieściła się w przedziale  
5 tys. – 5 mln zł wynosiła w sumie 9,5 mld zł, natomiast liczba ich wszystkich zamówień 
była bliska 40 mln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39 „Raport e-Handel Polska 2009” – opracowanie powstało przy współpracy z Instytutem Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz grupą e-Commerce ze Stowarzyszenia Marketingu 
Bezpośredniego, jak równieŜ redakcją serwisu Money.pl. 
40 Według tej publikacji, e-handel jest podzbiorem całego rynku e-commerce i nie jest mu wartościowo 
równy. W zakres e-commerce wchodzi dodatkowo m.in. cała sfera usług finansowo-ubezpieczeniowych oraz 
turystycznych sprzedawanych przez Internet, a takŜe inne świadczenia, jak bilety wstępu, dostęp do płatnych 
treści on-line, itd. W języku angielskim wyróŜnia się e-retail i e-commerce, natomiast w języku polskim to 
drugie określenie nie dorobiło się jeszcze odpowiednika. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Proces identyfikowania i monitorowania obszarów 
ryzyka występowania nieprawidłowości w handlu 
internetowym 

Ministerstwo Finansów nie uznawało potrzeby spójnego określenia  
(w poszczególnych departamentach) obszaru handlu internetowego, posiadania informacji  
o udziale handlu internetowego w handlu ogółem (skali tego zjawiska, jego dynamiki), 
określenia wagi ewentualnych nieprawidłowości w nim występujących, i w związku z tym 
– konieczności podjęcia analiz występowania nieprawidłowości.   

Handel internetowy podlega takim samym obowiązkom podatkowym i celnym jak 
kaŜda inna działalność gospodarcza. Jego specyfika polega jednak na tym, Ŝe poza 
częściowo tradycyjnymi operacjami gospodarczymi – gdzie Internet jest tylko  
np. narzędziem złoŜenia zamówienia, potwierdzenia jego przyjęcia i dokonania zapłaty, 
pozostałe, przeprowadzane w sieci, w tym na portalach aukcyjnych – są zupełnie nowymi 
usługami (jak wynika z ustaleń kontroli, najczęściej nieznanymi pracownikom organów 
podatkowych, skarbowych i celnych), trudnymi do wykrycia, zidentyfikowania  
i przeanalizowania. Ponadto, duŜa część tych operacji jest przeprowadzana przez 
anonimowych podatników, kryjących się – z reguły – pod wieloma nickami.  

Zdaniem NIK, minister finansów (jako organ odpowiadający m.in. za realizację 
dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich i opłat, a takŜe za kontrolę skarbową  
i nadzór nad organami kontroli skarbowej oraz sprawujący ogólny nadzór w sprawach 
podatkowych) powinien zapewnić właściwy system wykrywania, identyfikowania  
i monitorowania obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości w handlu internetowym 
oraz odpowiednie przygotowanie organów skarbowych, podatkowych i celnych do 
przeprowadzania kontroli nowych dziedzin działalności gospodarczej, podejmowanej za 
pośrednictwem elektronicznych sieci. 

3.2.1.1. Ministerstwo Finansów  

W latach 2007 – 2008 w MF w zasadzie nie prowadzono analiz handlu 
internetowego (informacje na ten temat pozyskiwano z ogólnodostępnych publikacji). Nie 
występowano teŜ do Ministerstwa Gospodarki czy GUS o opracowanie danych, 
pozwalających scharakteryzować miejsce tego handlu w gospodarce narodowej. Z kontroli 
NIK wynika, Ŝe w tym czasie nie dostrzegano potrzeby wiązania skali handlu 
internetowego, posiadanych informacji o występujących w nim nieprawidłowościach  
z koniecznością wykonywania analiz ryzyka. Stwierdzone w MF niewielkie 
zainteresowanie i wiedza na temat handlu internetowego wpływały negatywnie na 
działalność podległych mu organów. 

W badanym okresie opracowano dokumenty dotyczące handlu internetowego, takie 
jak Procedury kontroli e-handlu – poradnik dla urzędów kontroli skarbowej z 2007 r.  
(w DSK), Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2009 r. (w DAP), 
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Koncepcja organizacji i kontroli sprzedaŜy internetowej towarów podlegających kontroli 
wykonywanej przez SłuŜbę Celną w 2009 r. (w DKC-AiKG). W dokumentach tych 
posługiwano się róŜnymi definicjami handlu internetowego. Nie odwoływano się przy tym 
do definicji obowiązujących w przepisach prawnych (usług elektronicznych). Bez 
doprecyzowania zakresu terminu handel internetowy, nie było moŜliwe precyzyjne 
określenie skali tej działalności i zakresu potrzebnych działań kontrolnych w tej dziedzinie. 

W przygotowanych w DSK „Procedurach kontroli e-handlu - poradniku dla urzędów kontroli 
skarbowej” zapisano, Ŝe niezwykle trudno jest zdefiniować pojęcie handlu elektronicznego, 
zwanego w skrócie e-handel i przywołano kilka definicji tego pojęcia. Zaproponowano w nim 
uŜywanie sformułowania e-handel – wszędzie tam gdzie w zawarciu transakcji wykorzystano 
Internet. TakŜe w opracowanych przez DAP „Podstawowych Zakresach Obszarów Kontroli 
Podatkowej na 2009 r.”, gdzie po raz pierwszy został wymieniony handel internetowy,  
w opisie tego obszaru ryzyka zdefiniowano handel elektroniczny (e-handel, e-commerce) jako 
transakcje gospodarcze wykorzystujące sieć elektroniczną typu Internet do zamawiania, 
płacenia lub udostępniania towarów i usług. Natomiast w dokumencie DKC-AiKG 
„Koncepcja organizacji i kontroli sprzedaŜy internetowej towarów podlegających kontroli 
wykonywanej przez SłuŜbę Celną w 2009 r.” zdefiniowano, na potrzeby działań 
prowadzonych przez SłuŜbę Celną, pojęcie e-handel jako: „…wszelkie formy aktywności 
wykorzystujące elektroniczne formy przekazu informacji (np. Internet), mające związek ze 
sprzedaŜą towarów i usług, w tym równieŜ przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz 
obsługa płatności bezgotówkowych” oraz e-kontrola, jako „kontrolę wykonywaną przez 
SłuŜbę Celną w zakresie e-handlu, w ramach posiadanych uprawnień”. 

Departament Kontroli Skarbowej MF najwcześniej podejmował problematykę 
handlu internetowego. W Zadaniach UKS na 2008 r. wśród priorytetów kontroli skarbowej 
ujęto obszar kontroli handlu elektronicznego. W Zadaniach UKS na rok 2009 podano, iŜ 
kontynuowane będą działania związane ze zwiększeniem stosowania rozwiązań 
analitycznych w kontroli skarbowej m.in. w obszarze wykrywania i identyfikacji 
podmiotów prowadzących działalność handlową z wykorzystaniem Internetu bez 
zgłoszenia obowiązku podatkowego lub niezgłaszających do opodatkowania przychodów  
z tej części działalności. Jednak dopiero w maju 2009 r. w DKS opracowano samodzielny 
materiał informacyjny pn. Działalność gospodarcza z wykorzystaniem Internetu – 

charakterystyka wybranych branŜ, zawierający zebrane z  róŜnych źródeł informacje  
o handlu internetowym. Do dalszych prac w tym zakresie DKS zaangaŜował w czerwcu 
2009 r. UKS, zlecając im zbieranie danych i prowadzenie stałego monitoringu  
w wybranych branŜach handlu internetowego (przydzielono oddzielnym jednostkom UKS 
monitorowanie poszczególnych branŜ). Analizy przeprowadzone przez UKS wskazywały 
na potencjalne nieprawidłowości, m.in. w następujących obszarach:  
− artykuły dla dzieci i odzieŜ, obuwie, dodatki – wprowadzanie z krajów trzecich  

(np. USA, Chiny) na terytorium UE bez uiszczania w pełnej wysokości naleŜnych ceł  
i podatków; 

− zdrowie i uroda – m.in. sprzedaŜ towarów w „szarej strefie”, brak udokumentowania 
źródła pochodzenia oferowanych do sprzedaŜy „podróbek” produktów markowych;  

− fotografia – częste przypadki sprowadzania towarów spoza UE w małych paczkach 
zgłaszanych jako prezenty o niskiej wartości; 



3. WaŜniejsze wyniki kontroli 
 

 24 

− erotyka – skomplikowany charakter rozliczeń u podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie udostępniania filmów i galerii fotografii erotycznej, a takŜe na trudności  
w zidentyfikowaniu właściciela domeny internetowej; 

− gry (m.in. usługi polegające na odpłatnym dostępie do gier oraz sprzedaŜy wirtualnych 
wartości oraz dostępie do gier on-line) – niemoŜność określenia szczegółowych 
mechanizmów unikania opodatkowania, z uwagi na brak doświadczeń w tej dziedzinie. 

Znacznie mniej zaawansowane były działania prowadzone przez Departament 
Administracji Podatkowej MF.  

W 2007 r. DAP rozesłał urzędom skarbowym opracowany dokument Protokół  
z eksperymentu do strategii walki z przestępczością internetową41 i wskazał w nim m.in., Ŝe 
podstawowym celem przeprowadzenia eksperymentu jest takie zorganizowanie aparatu 
administracyjnego, który będzie skutecznie monitorował obszar gospodarki obejmujący 

handel elektroniczny pod kątem aspektów podatkowych oraz Ŝe …efektem wprowadzenia 
strategii powinno być wypracowanie skutecznych metod ograniczania zjawiska unikania 

płacenia podatków przez podmioty zajmujące się handlem elektronicznym. Przeprowadzone 
przez NIK kontrole w US wykazały jednak, Ŝe praktycznie tego rodzaju działania nie 
zostały w nich podjęte. Przykładowo, dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przekazał do 
podległych US kolejne zalecenie MF (z dnia 14 marca 2008 r.), aby podczas prowadzonych 
kontroli podatkowych zwracać uwagę na naduŜycia związane ze sprzedaŜą sprzętu 
elektronicznego na internetowych serwisach aukcyjnych. Kontrole NIK w US: w Gnieźnie, 
Poznań-Grunwald oraz Poznań-Nowe Miasto wykazały tymczasem, Ŝe Ŝaden z tych 
urzędów nie podjął działań zmierzających do objęcia kontrolą tego obszaru. 

W dokumentach przygotowanych przez DAP, takich jak Podstawowe Zakresy 
Obszarów Kontroli Podatkowej, Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników 

urzędów skarbowych, Krajowe Plany Dyscypliny Podatkowej problematyka handlu 
internetowego w latach 2007 i 2008 nie została uwzględniona, pomimo zgłoszenia do tego 
planu na 2007 r. propozycji takiego obszaru ryzyka przez trzy izby skarbowe (ze 
wskazaniem, Ŝe wartość ryzyka ocenia się jako wysokie). Dopiero w końcu 2008 r. (po 
kontroli doraźnej przeprowadzonej przez NIK w Ministerstwie w zakresie handlu 
internetowego) DAP zwrócił uwagę na ryzyko związane z nieujawnianiem źródeł 
przychodów związanych z handlem elektronicznym. W efekcie do Krajowego Planu 
Dyscypliny Podatkowej na 2009 r. wprowadzono jedenasty obszar o nazwie Podatnicy 

dokonujący transakcji gospodarczych za pośrednictwem Internetu. 

Pod koniec 2008 r. w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier 
MF podjęto inicjatywę przygotowania projektu pn. Centrum analiz e-handlu (w ramach 
programu Zapobieganie i walka z przestępczością ISEC) i zaangaŜowania do współpracy 
innych jednostek administracji rządowej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

                                                 

41 Eksperyment przeprowadzono od 2005 r. do połowy 2006 r. w ramach Phare 2003 – Wsparcie polskiej 
administracji skarbowej. 
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i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości). Realizacja takiego projektu mogła mieć 
istotne znaczenie w przygotowaniu polskiej administracji szczebla centralnego do 
podejmowania właściwych, skoordynowanych działań w celu przeciwdziałania 
nieprawidłowościom w handlu internetowym – gdyby projekt ten został opracowany  
i gdyby podjęto jego realizację. 

Dopiero w maju 2009 r. opracowano dokument pn. Koncepcja organizacji  

i kontroli sprzedaŜy internetowej towarów podlegających kontroli wykonywanej przez 
SłuŜbę Celną. Dokument ten do zakończenia kontroli NIK nie został jednak wdroŜony do 
realizacji.  

3.2.1.2. Urzędy kontroli skarbowej  

Urzędy kontroli skarbowej nie prowadziły systemowych analiz handlu 
internetowego dla podatników z terenu ich właściwości, pomimo Ŝe zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt 17 ustawy o kontroli skarbowej, do zakresu kontroli skarbowej naleŜy prowadzenie 
działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk 
występujących w obszarze właściwości kontroli skarbowej oraz przedstawianie w tym 
zakresie informacji i analiz organom administracji rządowej. śaden z pięciu UKS objętych 
kontrolą NIK nie sporządzał tego rodzaju analiz. Przedstawiane przez UKS informacje 
pozyskiwane były okazjonalnie i ograniczały się, podobnie jak w MF, do zbierania 
ogólnodostępnych materiałów na temat wartości tego rynku. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie natomiast ocenia, powołanie od 2007 r. 
w kontrolowanych UKS koordynatorów ds. e-handlu, w większych urzędach takŜe 
współpracujących z nimi zespołów zadaniowych (zespoły takie powołano w UKS  
w Poznaniu i Wrocławiu). Koordynatorzy dokonywali jednak wyłącznie bieŜących  
i jednostkowych sprawdzeń nicków poszczególnych podmiotów dokonujących transakcji na 
portalach aukcyjnych. W ten sposób typowano podmioty na potrzeby kontroli 
koordynowanych inicjowanych przez Ministerstwo (DKS). Ustalono teŜ, Ŝe koordynatorzy 
z poszczególnych UKS z róŜnym zaangaŜowaniem realizowali wyznaczone im zadania.  

W UKS w Warszawie koordynator ds. handlu internetowego nie sporządzał analiz 
umoŜliwiających typowanie do kontroli podmiotów, np. tych, które osiągały najwyŜsze obroty. 
Wstępne typowanie podmiotów do dalszej analizy odbywało się na zasadzie „ręcznego” 
(losowego) ich wyszukiwania w Internecie lub w wyniku donosów bądź informacji od 
Wywiadu Skarbowego. 

W UKS w Poznaniu koordynator w okresie od 16 listopada 2007 r. do 6 listopada 2008 r. 
ustalił dane osobowe dla 102 nicków. W badanym okresie UKS przeprowadził 30 analiz 
podmiotów prowadzących sprzedaŜ za pośrednictwem Internetu, z czego 27 zostało objętych 
kontrolami skarbowymi. 

Tego rodzaju działania nie mogły być wystarczające do oceny skali ryzyka 
występowania nieprawidłowości w handlu internetowym. Wybór podmiotów do kontroli 
nie był poprzedzony przeprowadzeniem szczegółowych i ukierunkowanych analiz, które 
dawałyby moŜliwość wybrania podmiotów z grupy największego ryzyka. Bez takich analiz 
nie było moŜliwe właściwe typowanie podmiotów do kontroli. 
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3.2.1.3. Urzędy skarbowe  

PoniewaŜ do 2009 r. handel internetowy nie był formalnie wyodrębniony  
w ustalanych centralnie na poszczególne lata krajowych planach dyscypliny podatkowej, to 
w konsekwencji obszar takiego ryzyka nie był teŜ wpisywany do poszczególnych 
wojewódzkich planów dyscypliny podatkowej. W związku z tym, a takŜe z powodu braku 
odpowiednich narzędzi (w szczególności informatycznych), w 14 skontrolowanych US nie 
prowadzono samodzielnie analiz handlu internetowego wykonywanego przez podatników  
z terenu objętego właściwością urzędu. Skutkowało to brakiem rozpoznania 
nieprawidłowości oraz niewielką liczbą podejmowanych kontroli w tym obszarze. 

Tylko dwa spośród skontrolowanych US (w Olsztynie i Elblągu) zastosowały się do 
wytycznych zawartych w dokumencie DAP pn. Protokół z eksperymentu do strategii walki  
z przestępczością internetową. Stosownie do jego załoŜeń, w urzędach tych podjęto 
działania wdroŜeniowe polegające na rozpoczęciu od 2007 r. szkoleń pracowników  
i utworzeniu odpowiednio wyposaŜonych stanowisk komputerowych, z dostępem do 
Internetu poza siecią MF. W pozostałych 12 urzędach niepodejmowanie działań (analiz, 
monitorowania, typowania i kontroli) w tym obszarze tłumaczono brakiem wytycznych ze 
strony jednostek nadrzędnych (izb skarbowych, MF).  

W latach 2007 – 2008 US nie wskazywały na szczególne zagroŜenia w handlu 
internetowym, mogące prowadzić do uszczuplenia dochodów budŜetu państwa (propozycje 
w tym zakresie jednostkom nadrzędnym zgłosiły tylko dwa kontrolowane urzędy42).  
W większości urzędów (w dziewięciu z 1443) w związku z realizacją załoŜeń strategii 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym utworzone zostały stanowiska, zespoły lub grupy do 
spraw analiz lub zarządzania ryzykiem zewnętrznym. Jednak w praktyce nie prowadzono 
analiz i nie formułowano wniosków pozwalających na ocenę skali ryzyka występowania 
nieprawidłowości w handlu internetowym, ograniczając się do monitorowania obszarów juŜ 
ujętych w krajowych czy wojewódzkich obszarach dyscypliny podatkowej. śadna z tych 
komórek nie identyfikowała czynników ryzyka w zakresie handlu elektronicznego, nie 
opracowywała metod i nie planowała kontroli dla tego obszaru ryzyka.  

Tylko w niektórych US przeprowadzano analizy poszczególnych podmiotów, co do 
których uzyskano informacje wskazujące na prowadzenie działalności w zakresie handlu 
internetowego (US w: Busku-Zdroju, Gnieźnie, Wałbrzychu, Wrocław-Fabryczna).  
W zasadzie w US nie prowadzono monitoringu dla ogółu podatników pod kątem 
prowadzenia handlu internetowego.  

Naczelnik US Wrocław-Fabryczna podał, Ŝe w latach ubiegłych nie było w tym zakresie 
wytycznych, jednakŜe urząd w ramach prowadzonych analiz i obserwacji oraz 
przeprowadzonych postępowań podatkowych i kontrolnych zajmował się powyŜszą sferą 
aktywności gospodarczej; nie prowadzono analiz ogółu podatników pod kątem prowadzenia 
handlu internetowego, przeprowadzano natomiast analizy poszczególnych podmiotów, wobec 

                                                 

42 US Poznań-Nowe Miasto i US w Elblągu. 
43 Nie utworzono w następujących US: Busko-Zdrój, Kielce, Olsztyn, Poznań-Nowe Miasto, Warszawa-

Mokotów. 
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których posiadano informacje (od innych organów, z donosów) wskazujące na prowadzenie 
tego rodzaju działalności gospodarczej. 

Do przyczyn zaniechania prowadzenia analiz, bieŜącego śledzenia sprzedaŜy 
dokonywanej przez podatników w Internecie naleŜy zaliczyć brak: specjalistycznych 
narzędzi umoŜliwiających monitoring portali aukcyjnych, ograniczone moŜliwości łączy 
internetowych oraz nieprzekazanie przez nadrzędne jednostki wytycznych w tym zakresie. 
US nie posiadały równieŜ środków na działania związane z monitorowaniem handlu 
internetowego, co uniemoŜliwiało im zakup niezaleŜnego połączenia z Internetem (poza 
siecią MF) oraz nabywanie niezbędnych narzędzi informatycznych. 

W 2009 r. do urzędów skarbowych trafiła oferta autora programu „Allekontrola” 
wspomagająca analizowanie transakcji sprzedaŜy przeprowadzonych od 2006 r. na jednym 
z portali aukcyjnych. Z uwagi na zalecone oszczędności Ŝaden z kontrolowanych urzędów nie 
był w stanie wygospodarować środków na jego zakup (podano, Ŝe koszt jednego stanowiska to 
ok. 7.000 zł rocznie). W związku z wprowadzonym od 2009 r. obowiązkiem podejmowania 
działań w obszarze handlu internetowego, niektóre urzędy skarbowe (sześć urzędów: US  
w Elblągu, US Wrocław-Fabryczna, US w Warszawie: Mokotów, Bemowo, Wawer, Wola) 
rozpoczęły testowanie przydatności ww. programu, korzystając z jego darmowej wersji. 

3.2.1.4. Izby celne  

W objętych kontrolą IC, w Wydziałach Zarządzania Ryzykiem (WZR), do których 
naleŜała m.in. ocena i prognozowanie moŜliwych zagroŜeń ekonomicznych  
i pozaekonomicznych związanych z naruszeniem obowiązujących w obrocie towarowym  
z zagranicą środków taryfowych i pozataryfowych oraz innych środków i ograniczeń 
opracowywane były regionalne rejestry ryzyka. śadna z IC nie wskazywała jednak na 
zagroŜenia związane z handlem internetowym. W opracowywanych „profilach ryzyka” 
(poza Izbą Celną w Olsztynie) nie wskazywano na Internet jako miejsce występowania 
nieprawidłowości w obszarach podległych kontroli celnej.  

W IC w Olsztynie, w 2009 r., w regionalnym rejestrze ryzyka, wśród 96 zagroŜeń umieszczone 
zostało ryzyko: „obrót podrobionymi lekami – Internet, przesyłki, przesyłki w ruchu 
osobowym, handel na bazarach”. Poziom ryzyka określono jako „średni”, gdyŜ w wyniku 
przeprowadzonej wstępnej analizy portali i aukcji internetowych stwierdzono znikomą liczbę 
ofert sprzedaŜy leków, gdzie sprzedającymi były osoby z terenu właściwej IC.  

Według Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia analiz dla potrzeb kontroli 
wykonywanych przez SłuŜbę Celną, informacje o ryzyku mogą pochodzić z następujących 
źródeł: z rejestru ryzyka, z informacji o zdarzeniu (np. nieprawidłowości, zdarzenia opisane 
w prasie i innych mediach), z pism i przekazów informacyjnych.  

Pomimo Ŝe do IC w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu wpływały 
zgłoszenia z zewnątrz o potencjalnych nieprawidłowościach w obszarze związanym  
z handlem internetowym, wskazujące np. na nieregulowanie naleŜności celnych, moŜliwość 
obrotu towarami podrobionymi, to jednak nie uznano tych sygnałów za wystarczającą 
podstawę do przeprowadzenia systemowych analiz ryzyka w odniesieniu do tego zakresu 
działalności. 

Z powyŜszego wynika, Ŝe w IC Internet nie był uwzględniany jako prawdopodobne 
miejsce oferowania towarów pochodzących z przemytu czy tzw. „podróbek”, pomimo Ŝe 
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np. inne miejsca sprzedaŜy takich towarów, jak bazary, targowiska były wskazywane  
w podobszarze „fałszerstwa” (z grupy trzeciej rejestru ryzyka), w którym przyjęto wysoki 
poziom zagroŜeń. 

3.2.2. Metody i narzędzia kontroli handlu internetowego 

Rosnąca w badanym okresie skala działalności prowadzonej za pośrednictwem 
Internetu powinna była spowodować wypracowanie odpowiednich metod kontroli tego 
obszaru działalności. W okresie objętym kontrolą NIK, system monitorowania i kontroli 
działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Internetu pozostawał w fazie 
tworzenia. Bez wsparcia Ministerstwa nie było teŜ w pełni moŜliwe skuteczne realizowanie 
przez organy skarbowe, podatkowe i celne naleŜących do nich zadań kontrolnych  
w obszarze handlu internetowego. 

3.2.2.1. Ministerstwo Finansów 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób prowadzenia w DKS od 2002 r. 
prac nad Informatycznym Systemem Wspomagania Kontroli Skarbowej (ISKOS). Był on 
realizowany w postaci projektów oznaczanych kolejnymi numerami (ISKOS1, ISKOS2). 
Jednym z jego modułów miała być aplikacja ARGOS, przewidziana jako narzędzie 
przeszukiwania Internetu. Pomimo przeznaczenia na wprowadzenie systemu ISKOS 
środków w kwocie 43 mln zł, do dnia zakończenia kontroli nie został on uruchomiony. 
Długotrwały i nieefektywny sposób wdraŜania przez DKS systemu ISKOS daje podstawy 
do oceny, Ŝe przy jego dotychczasowej realizacji nie została zachowana zasada uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, a zatem, Ŝe zachodzi podejrzenie niegospodarnego 
wydatkowania środków publicznych. 

W raporcie końcowym z projektu ISKOS2 „Kompleksowa modernizacja systemów 
informatycznych kontroli skarbowej” zapisano, Ŝe cele projektu zostały osiągnięte m.in. 
poprzez: rozbudowę systemu ISKOS o dodatkowe funkcje i moduły (w tym ARGOS), 
pilotaŜowe wdroŜenie przez wykonawcę systemu ISKOS2 w Ministerstwie Finansów i dwóch 
urzędach kontroli skarbowej, przeprowadzenie szkoleń dla uŜytkowników, analityków 
i administratorów systemu. W ocenie rezultatów projektu zapisano, Ŝe wykonawca uzyskał 
akceptację Zarządu Projektu Beneficjenta (zespołu w Ministerstwie) dla realizacji 
wszystkich produktów projektu. Stwierdzono w raporcie, Ŝe: „pełna ocena rezultatów 
zrealizowanego projektu nie jest moŜliwa na obecnym etapie, poniewaŜ projekt, zgodnie  
z warunkami umowy, został pilotaŜowo wdroŜony tylko w dwóch UKS i DKS MF”, ale 
zaznaczono, iŜ „dedykowane oprogramowanie ARGOS wspierające przeszukiwanie 
Internetu umoŜliwi gromadzenie wiedzy niezbędnej do analizy ryzyka podmiotów 
oferujących usługi za pośrednictwem sieci internetowej”. 
UKS we Wrocławiu i Poznaniu, które były wyznaczone do udziału w testowym wdroŜeniu 
modułu ARGOS, nie potwierdziły uczestniczenia w testowaniu tego oprogramowania. 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Ministerstwo nie wdroŜyło Ŝadnych innych narzędzi 
ułatwiających monitorowanie sieci elektronicznych (w tym Internetu) i typowanie 
podmiotów do kontroli, w szczególności nie utworzyło w podległych organach skarbowych, 
podatkowych i celnych stanowisk wyposaŜonych chociaŜby w niezaleŜne połączenie  
z siecią internetową.  



3. WaŜniejsze wyniki kontroli 
 

 29 

Takie same problemy z monitorowania tego obszaru podawało 16 UKS, które na 
polecenie Ministerstwa (DKS) zobowiązane zostały w połowie 2009 r. do rozeznaniu branŜ 
w zakresie handlu internetowego. W raportach z tych analiz wskazywano na konieczność: 
zagwarantowania im odpowiedniego wyposaŜenia technicznego, rozbudowy zaplecza 
informatycznego i stworzenia zespołów osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy 
analizy, tj. współpracy informatyków, analityków i inspektorów. 

UKS posługiwały się dokumentem z 2007 r. Procedury kontroli e-handlu – 
Poradnik dla urzędów kontroli skarbowej (obecnie aktualizowany), stanowiącym materiał 
pomocniczy przy typowaniu i prowadzeniu kontroli handlu internetowego. Poza tym 
dyrektorzy dwóch UKS (we Wrocławiu i Poznaniu) wydali własne zarządzenia wewnętrzne 
dotyczące przygotowania i prowadzenia działań w odniesieniu do handlu internetowego. 

DAP w okresie od 2005 roku do I półrocza 2006 r. prowadził projekt PHARE 2003 – 
Wsparcie dla polskiej administracji skarbowej. JednakŜe po jego zakończeniu zaniechano 
aŜ do 2009 r. dalszych inicjatyw odnośnie wypracowania metodyki prowadzenia kontroli 
przez organy podatkowe w obszarze handlu internetowego. W wyniku ww. projektu 
powstał dokument Skrzynka narzędziowa, który został wprawdzie udostępniony 
pracownikom komórek kontroli podatkowej, jako pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu 
kontroli w zakresie handlu internetowego, ale objęcie kontrolą zagadnień niewymienionych 
w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej pozostawiono do uznania naczelników US. 

Wprowadzenie do KPDP na 2009 r. nowego obszaru ryzyka związanego z handlem 
internetowym, nie zostało poprzedzone analizą potrzeb w zakresie zabezpieczenia 
odpowiedniego wyposaŜenia technicznego urzędów skarbowych (np. w stanowiska 
komputerowe z nieograniczonym dostępem do Internetu, specjalistyczne oprogramowania), 
pomimo Ŝe do zadań DAP, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, naleŜy 
inicjowanie i prowadzenie prac w zakresie identyfikacji potrzeb i  optymalizacji 
funkcjonowania oraz rozwoju i modernizacji izb i urzędów skarbowych. 

Prawidłowym działaniem było utworzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. w strukturze 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy Referatu ds. Handlu Internetowego. Powierzone mu zostały 
zadania w zakresie wspomagania działań wszystkich US. Ma on prowadzić systematyczną 
identyfikację podmiotów działających przy wykorzystaniu sieci internetowej  
i równocześnie uchylających się od opodatkowania, a takŜe przekazywać uzyskiwane 
wyniki właściwym US. Do zadań tej komórki naleŜy równieŜ przygotowanie materiałów 
informacyjnych oraz prowadzenie edukacji w zakresie zagadnień technicznych, metodyki 
identyfikacji obowiązków podatkowych w handlu internetowym oraz zwalczania 
przestępczości podatkowej w Internecie. Jednostka ta ma pełnić funkcję centralnej komórki 
wspomagającej działania administracji podatkowej w skali całego kraju.  

O potrzebie utworzenia takiego ogólnokrajowego ośrodka analiz świadczą dotychczasowe 
wyniki działalności Referatu ds. Handlu Internetowego. Do 31 października 2009 r. organy 
podatkowe skierowały do niego 368 wniosków, udzielono 225 odpowiedzi, zweryfikowano  
407 podmiotów i 661 kont uŜytkowników. 
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W ocenie NIK, minister finansów zbyt długo zwlekał z powołaniem 
wyspecjalizowanej komórki do wspomagania kontroli handlu internetowego, poniewaŜ 
DAP juŜ w 2006 r. otrzymywał sygnały od podległych jednostek o trudnościach  
w monitorowaniu podmiotów prowadzących handel w Internecie oraz o potrzebie 
stworzenia w kraju jednego ośrodka koordynującego takie działania. 

Działania DKC-AiKG pozostawały w sferze koncepcji i projektów, jak wspomniana 
wcześniej Koncepcja organizacji i kontroli sprzedaŜy internetowej towarów podlegających 
kontroli wykonywanej przez SłuŜbę Celną, w którym to dokumencie określono potrzeby  
w zakresie m.in. zmian legislacyjnych, struktur organizacyjnych, płaszczyzn współpracy, 
systemu szkoleń oraz wyposaŜenia technicznego. Dopiero 29 września 2009 r. na spotkaniu 
przedstawicieli DKS, DAP i DKC-AiKG, uznano za celowe opracowanie dla wszystkich 
słuŜb jednolitych materiałów dotyczących procedur i metod kontroli handlu internetowego. 
Zaproponowano robocze nazwy – Informator e-handlu i Procedury kontroli e-handlu. Do 
opracowania tych materiałów miał zostać wykorzystany Poradnik dla urzędów kontroli 

skarbowej - Procedury kontroli e-handlu. Realizacją całego przedsięwzięcia miał się zająć 
zespół redakcyjny złoŜony z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych departamentów. 

W okresie objętym kontrolą szkolenia z zakresu przygotowania i metodyki kontroli 
handlu internetowego były planowane i organizowane przez MF tylko dla pracowników 
kontroli skarbowej – głównie dla tzw. koordynatorów ds. e-handlu.  

MF nie organizowało natomiast szkoleń dla pracowników kontroli  
celnej i podatkowej. Dopiero w trakcie kontroli NIK (listopad 2009 r.) zostało 
przeprowadzone szkolenie w zakresie przestępczości internetowej dla dwóch 
przedstawicieli DKC-AiKG i 31 funkcjonariuszy celnych. DAP natomiast, propozycję 
przeprowadzenia szkoleń-warsztatów dla pracowników administracji podatkowej  
w zakresie handlu internetowego, zgłosił do projektu budŜetu na 2010 r.  

3.2.2.2. Urzędy kontroli skarbowej 

Wyniki kontroli w UKS wykazały, Ŝe w niektórych z nich opracowywano róŜnego 
rodzaju doraźne aplikacje wspomagające monitorowanie Internetu. ZaleŜało to jednak  
w głównej mierze od własnej inicjatywy tych jednostek oraz umiejętności pracowników 
(głównie zatrudnionych w UKS informatyków). Tego rodzaju narzędzia informatyczne 
miały jednak ograniczone moŜliwości, ulegały szybkiej dezaktualizacji i słuŜyły do 
„ śledzenia” transakcji na większych portalach aukcyjnych.  

UKS we Wrocławiu i w Poznaniu w okresie objętym kontrolą wykorzystywały sześć 
aplikacji (pozyskanych z innych UKS), słuŜących do zwiększania efektywności typowania 
podmiotów do kontroli w zakresie e-handlu. Ich przydatność była stosunkowo krótka – 
średnio ok. 2 miesięcy. W trakcie kontroli NIK stwierdzono, Ŝe aplikacje te nie działały – nie 
zapewniały pozyskania wiarygodnych danych przydatnych dla urzędu w procesie typowania 
do kontroli podmiotów prowadzących handel internetowy.  

Ministerstwo przeprowadziło szkolenia organizowane dla pracowników  
zajmujących się tematyką handlu internetowego (przede wszystkim dla tzw. koordynatorów 
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ds. e-handlu) wszystkich kontrolowanych UKS (w poszczególnych urzędach od trzech 
szkoleń w UKS Kielce do siedmiu w UKS we Wrocławiu i Poznaniu). W kaŜdym z UKS 
przeprowadzano takŜe szkolenia wewnętrzne dla pozostałych pracowników. 

3.2.2.3. Urzędy skarbowe 

Komórki US zajmujące się analizami, planowaniem oraz prowadzeniem kontroli 

były wprawdzie odpowiednio wyposaŜone w sprzęt komputerowy, jednak podstawowym 

problemem w 12 z 14 kontrolowanych urzędów był ograniczony dostęp do Internetu44. 

Urzędy te korzystały z dostępu do Internetu poprzez łącze MF (o przepustowości 1-2 Mb/s), 

którego efektywność była niewielka (przy jednoczesnym korzystaniu z Internetu przez 

wielu uŜytkowników) i którego konfiguracja ograniczała swobodne przeszukiwanie stron. 

Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej w US w Busku-Zdroju wyjaśnił, Ŝe dwa wykazy 
obejmujące podatników dokonujących sprzedaŜy za pośrednictwem Internetu sporządził  
w domu, poniewaŜ przeglądanie stron internetowych w urzędzie jest procesem długotrwałym 
 z uwagi na ograniczone moŜliwości przesyłu danych. 

W US Poznań-Grunwald przeprowadzono oględziny moŜliwości przeglądania stron na 
portalu Allegro na komputerze kierownika Działu Kontroli Podatkowej. Strona główna 
portalu otwierała się 3 minuty, a wejście na dowolnie wybraną aukcję ok. pół minuty. Tyle 
samo zajęło dokonanie wglądu w ujawnione dane uczestnika aukcji. Wpisanie znanej 
urzędowi strony www podmiotu kontrolowanego skutkowało otwarciem jedynie strony 
głównej z zablokowanymi oknami wyboru. Wpisanie nazwy tej samej strony na komputerze  
z dostępem do sieci poprzez niezaleŜne łącze (Neostrada) umoŜliwiało obejrzenie całej 
zawartości strony i przeglądanie witryn sprzedawcy w szczegółach. 

Pracownicy skontrolowanych US uczestniczyli w szkoleniach w zakresie handlu 
internetowego. Organizowano je wyłącznie z inicjatywy izb lub urzędów skarbowych dla 
pracowników odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i prowadzenie kontroli 
podatkowych. Były to szkolenia lub warsztaty w zakresie technik identyfikowania i kontroli 
podatników prowadzących działalność za pośrednictwem Internetu. Ogółem w szkoleniach 
zewnętrznych wzięło udział 124 pracowników US. W dziewięciu urzędach przeprowadzono 
następnie szkolenia wewnętrzne. RóŜny był natomiast zakres działań szkoleniowych  
w poszczególnych US. 

W US Warszawa-Wawer do lutego 2009 r. został przeszkolony tylko jeden pracownik. 
Szkolenia zintensyfikowano dopiero po formalnym wprowadzeniu w 2009 r. handlu 
internetowego jako obszaru ryzyka. Urząd ten nie podejmował Ŝadnych kontroli w tym 
obszarze. 

W US Wrocław-Fabryczna i w US w Olsztynie w szkoleniach specjalistycznych wzięło udział 
najwięcej pracowników, odpowiednio: 22 i 18. W urzędach tych osiągnięto takŜe jedne 
z większych efektów z „kontroli internetowych” (tj. 50,2 tys. zł i 86,9 tys. zł). 

Kontrolowane US z województwa dolnośląskiego wzięły takŜe udział w wymianie 
doświadczeń z przedstawicielami innych państw. W 2007 r. pracownicy US Wrocław-
Fabryczna spotkali się w Szczecinie z pracownikami administracji podatkowej Niemiec,  

                                                 

44 Łącze internetowe poza siecią WAN MF posiadały US w Olsztynie i w Elblągu. 
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a w 2008 r. w Berlinie, pracownicy US w Wałbrzychu uczestniczyli w seminarium polsko-
niemieckim poświęconym e-commerce. 

O przeprowadzenie szkoleń z zakresu handlu internetowego (wskazując  
w formularzu potrzeb szkoleniowych w słuŜbie cywilnej organizowanych przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów) występowały tylko US Wrocław-Fabryczna i US w Elblągu.  
US w Olsztynie zgłaszał nadrzędnej izbie skarbowej do wojewódzkiego planu szkoleń na  
2009 r. propozycję zorganizowania szkolenia w formie warsztatów z zakresu praktycznego 
wyszukiwania podmiotów handlujących w Internecie. 

3.2.2.4.  Izby celne 

Objęte kontrolą IC, podobnie jak UKS i US, nie zostały wyposaŜone przez MF  
w Ŝadne narzędzia ułatwiające przeszukiwanie sieci w celu ujawniania nieprawidłowości  
i negatywnych zjawisk będących w obszarze zainteresowań słuŜby celnej. 

Naczelnik WZP w IC w Olsztynie podał, Ŝe IC posiadała dostęp do sieci internetowej  
z wykorzystaniem krajowej sieci WAN MF, co stwarzało duŜe ograniczenia w moŜliwościach 
jego wykorzystania. Dotyczyło to zarówno ograniczeń w zakresie przepustowości łącza oraz 
braku dostępu do wszystkich stron. Brak było równieŜ wyodrębnionej, niezaleŜnej sieci  
z moŜliwością ukrycia własnego IP. 

Poza wspomnianym wyŜej szkoleniem zorganizowanym w MF (w listopadzie  
2009 r.) funkcjonariusze IC nie zostali objęci Ŝadnymi szkoleniami centralnymi, 
związanymi ze zwalczaniem przestępczości internetowej. Samodzielne inicjatywy samych 
IC w tym zakresie naleŜały do wyjątków. 

IC we Wrocławiu z własnej inicjatywy, w październiku 2008 r., zorganizowała dla pracowników 
szkolenie w zakresie zwalczania przestępczości internetowej oraz nawiązała współpracę, odnośnie 
przeprowadzenia takiego szkolenia z dyrekcją celną w Hradec Kralowe (która specjalizuje się w tej 
tematyce, jako jedyna dyrekcja w Republice Czeskiej).  

3.2.3. Kontrole w zakresie handlu internetowego 

Problematyka handlu internetowego w róŜnym zakresie uwzględniana była  
w działalności kontrolnej wykonywanej przez podległe ministrowi finansów organy 
skarbowe, podatkowe i celne. W znacznym stopniu było to wynikiem niejednakowego 
podejścia do tego zagadnienia ze strony nadzorujących te organy właściwych 
departamentów MF, tj. odpowiednio Departamentu Kontroli Skarbowej, Departamentu 
Administracji Podatkowej i Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier. 

DKS od 2007 r. organizował kontrole z obszaru handlu prowadzonego za pomocą 
Internetu poprzez UKS. DAP do 2009 r. praktycznie nie zajmował się ani rozpoznaniem 
tego tematu, ani inicjowaniem kontroli w tej dziedzinie, pozostawiając tę kwestię do 
indywidualnej oceny US. Natomiast DKC-AiKG pozostawał dopiero na etapie 
opracowywania koncepcji wdroŜenia metod kontroli w zakresie handlu internetowego. 
Konsekwencją powyŜszego był róŜny zakres i róŜne efekty podejmowanych działań. 

Najbardziej zaangaŜowane, w zakresie kontroli wywiązywania się z obowiązków 
podatkowych przez podmioty prowadzące handel internetowy, były organy kontroli 
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skarbowej. UKS w zakresie handlu internetowego przeprowadziły 145 kontroli w 2007 r. 
(1,17% wszystkich kontroli), 206 w 2008 r. (1,95%) i 142 w I połowie 2009 r. (2,93%). 
Uwzględniając liczbę UKS w Polsce (16) stanowi to średnio od dziewięciu do czternastu 
kontroli w ciągu roku przypadających na jeden urząd. Stwierdzone uszczuplenia finansowe 
ogółem (na podstawie wydanych decyzji i korekt dokonanych przez podatników) wyniosły 
w tych latach, odpowiednio: 4,1 mln zł, 20,5 mln zł i 10,9 mln zł, w tym znacząco wzrosły 
efekty z kontroli przeprowadzonych u podatników nieprowadzących działalności 
gospodarczej – z kwoty uszczupleń podatkowych od 1,3 mln zł w 2007 r. do 5,6 mln zł  
w 2008 r. (o 330,8%). 

W powyŜszych kontrolach, 201 stanowiły kontrole przeprowadzone w ramach 
czterech koordynowanych kontroli skarbowych handlu internetowego (trzech 
koordynowanych przez UKS w Białymstoku, jednej przez DKS), z tego dwie w 2007 r. 
oraz po jednej w 2008 i 2009 r. Ustalenia finansowe z tych kontroli wyniosły łącznie  
11,6 mln zł. 

Do połowy 2008 r. (tj. do czasu kontroli rozpoznawczej Delegatury NIK w Kielcach 
w MF) DAP nie dysponował danymi o liczbie kontroli przeprowadzonych przez US  
w obszarze handlu internetowego. W okresie objętym kontrolą DAP nie pełnił funkcji 
jednostki koordynującej ani wspierającej działania urzędów skarbowych w ww. obszarze.  
Z wyjaśnień złoŜonych przez dyrektora DAP wynika, Ŝe z powodu trudności  
w wyselekcjonowaniu podmiotów działających w tej sferze, kontrole podejmowane przez 
US wynikały w większości z wpływających z zewnątrz skarg i doniesień. W ocenie NIK, 
świadczy to o braku planowych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom występującym w handlu internetowym. 

Według danych przedstawionych przez DAP wszystkie US w kraju w latach 2007 – 
2009 (I półrocze) przeprowadziły, odpowiednio 812 (2007 r.), 1.348 (2008 r.)  
i 590 (I półrocze 2009 r.) kontroli dotyczących handlu internetowego. W ich wyniku 
stwierdzono uszczuplenia finansowe w kwotach, odpowiednio 2,7 mln zł, 6,5 mln zł  
i 4,1 mln zł. Oznacza to średnio od dwóch do trzech kontroli w ciągu roku na jeden urząd 
(przy 401 US w Polsce).  

Z powyŜszego wynika, Ŝe w poszczególnych latach objętych kontrolą, wzrastała 
liczba kontroli przeprowadzonych przez ww. organy, zwiększały się takŜe uzyskiwane  
w ich wyniku efekty finansowe. 

DKC-AiKG nie analizował skali wprowadzania do obrotu za pośrednictwem 
Internetu towarów pochodzących z nielegalnego importu. Wynikało to z braku  
w Departamencie, w izbach celnych i urzędach celnych narzędzi wyspecjalizowanych do 
prowadzenia tzw. „informatyki śledczej”. DKC-AiKG nie dysponował dokładnymi danymi 
o liczbie i efektach kontroli e-handlu, wykonywanych przez podległe mu organy – kontroli 
tych było jednak bardzo mało.  

Efekty finansowe dotyczące okresu objętego kontrolą wynikające z kontroli 
przeprowadzonych przez UKS i US przedstawia wykres nr 2. 
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Wykres nr 2 

Uszczuplenia podatkowe z kontroli handlu internetowego 
przez UKS i US w latach 2007-2009 (I półrocze) 
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Pięć objętych kontrolą UKS przeprowadziło 150 kontroli w obszarze handlu 
internetowego, z tego 67 z własnej inicjatywy, a pozostałe w ramach ww. kontroli 
koordynowanych. Efekty finansowe w kontrolowanych UKS wynosiły od 143 tys. zł  
w UKS w Kielcach do 2.064 tys. zł w UKS we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli były 
głównie transakcje dokonywane na popularnych portalach aukcyjnych.  

W programach kontroli koordynowanych, wskazywane były kryteria doboru 
podmiotów do kontroli, natomiast typowania konkretnych podatników dokonywały, na 
podstawie własnego rozeznania, odpowiednie komórki w UKS (do spraw analiz  
i planowania). Przed przystąpieniem do kontroli, UKS zbierały dostępne informacje  
z Internetu oraz korzystały z baz podatkowych na temat wybranego do kontroli podmiotu, 
porównywały deklarowane do urzędu skarbowego obroty z obrotami osiągniętymi za 
pośrednictwem portalu aukcyjnego, a w przypadku stwierdzenia znacznych rozbieŜności 
pomiędzy tymi danymi, uwzględniano podmiot w planie danej kontroli koordynowanej.  

W UKS w Warszawie przeglądu podmiotów prowadzących działalność w Internecie dokonano 
równieŜ na wniosek DKS MF. Zgodnie ze wskazówkami, typowaniem objęto podmioty wg 
następujących kryteriów: 

- sprzedaŜ na portalach aukcyjnych, 
- utrzymanie domen, hosting, tworzenie stron i witryn, 
- prowadzenie sklepu internetowego, 
- usługi typu ogłoszenia, sprzedaŜ dzwonków i tapet do telefonów komórkowych, witryny  
 z płatnym dostępem, serwery gier on-line, sprzedaŜ usług płatnych SMS-em. 

UKS w Poznaniu, poza własnymi kontrolami, przeprowadził w latach 2007 – 2009 
(I kwartał) 301 czynności sprawdzających na rzecz innych UKS (art. 274c § 2 Ordynacji 
podatkowej), pozyskując dane o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem Internetu 
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poprzez portal administrowany przez spółkę będącą właścicielem „Allegro”, objętą 
właściwością miejscową ww. urzędu.  

Stwierdzane w wyniku kontroli UKS nieprawidłowości najczęściej polegały na:  
– prowadzeniu handlu internetowego bez rejestrowania działalności gospodarczej,  
– zaniŜaniu obrotów ze sprzedaŜy,  
– dokonywaniu sprzedaŜy za pośrednictwem obcych kont internetowych,  
– braku dokumentowania źródła pochodzenia towarów,  
– braku ewidencji księgowej i rejestrów podatku VAT,  
– wykorzystywaniu do transakcji handlowych rachunków bankowych osób trzecich. 

W UKS kontrolowanych przez NIK, dane o podatnikach dokonujących transakcji 
przez Internet były przekazywane – w formie wniosków o wszczęcie postępowania 
kontrolnego – m.in. przez komórki Wywiadu Skarbowego funkcjonujące w tych urzędach. 
Najmniej takich zgłoszeń było w UKS w Kielcach, Warszawie i Olsztynie – odpowiednio: 
2, 3 i 4, natomiast najwięcej w UKS we Wrocławiu i Poznaniu – 21 i 23. 

Z kontroli przeprowadzonej w 14 urzędach skarbowych wynika, Ŝe dotyczyły 
głównie handlu internetowego prowadzonego jako sprzedaŜ towarów dokonywaną przez 
podatników na popularnych portalach aukcyjnych. W jednym przypadku (US Poznań-
Grunwald) kontrola objęła podatnika świadczącego usługi (porady Ŝywieniowe i plany 
treningowe) za pośrednictwem własnej strony internetowej. 

Generalnie, poza zainteresowaniem US, podobnie jak i UKS, pozostawały nowe 
obszary trudnych do zidentyfikowania usług elektronicznych, określonych w dyrektywie 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. Przykładowo, dotyczyło to dostępu do Internetu lub innych sieci 
elektronicznych, tworzenia stron, witryn, portali i serwisów internetowych, korzystania  
z oprogramowania i jego aktualizacji, dostępu do informacji i baz danych u operatorów 
sieci, automatycznego przekazywania informacji dla usługobiorcy, moŜliwości tworzenia 
baz danych, moŜliwości sprzedaŜy towarów o z góry określonej cenie na aukcjach, 
licytacjach i przetargach internetowych, prowadzenia zakładów pienięŜnych lub gier 
losowych (tzw. e-hazard), udzielania poŜyczek i kredytów.  

śaden z US nie podejmował kontroli na podstawie własnych analiz ani nie 
dokonywał typowania podmiotów we własnym zakresie – w oparciu o prowadzony 
monitoring działalności w Internecie. 

Podstawą podejmowanych kontroli, postępowań podatkowych wobec podmiotów 
prowadzących handel internetowy były przede wszystkim otrzymywane z zewnątrz 
informacje (donosy, informacje przekazane przez inne organy, przede wszystkim UKS).  
W jednym przypadku (US Wrocław-Fabryczna) kontrolę podjęto na skutek otrzymanego 
drogą elektroniczną, od czeskiej administracji podatkowej, wniosku o potwierdzenie 
transakcji między czeskim a polskim podatnikiem. 
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Spośród objętych kontrolą US (14), w 13 podejmowano kontrole w zakresie handlu 
internetowego45. Łącznie w badanym okresie urzędy te skontrolowały 97 podatników 
prowadzących handel internetowy (co daje średnią dla 13 US – niespełna trzy kontrole  
w ciągu roku), osiągając efekty finansowe w łącznej wysokości 525,85 tys. zł (co daje 
średnią 5.421 zł stwierdzonych uszczupleń podatkowych na jedną kontrolę). 

Najwięcej podatników prowadzących handel internetowy w badanym okresie 
skontrolował US Wrocław-Krzyki (15 skontrolowanych podmiotów), US Poznań-Grunwald 
(14 podmiotów), US Warszawa-Wola (10 podmiotów) oraz US w Wałbrzychu  
(9 podmiotów). W ww. US w wyniku kontroli stwierdzono kwoty zaniŜenia podatku 
odpowiednio o: 31,3 tys. zł, 11,2 tys. zł i 10,5 tys. zł. Największe efekty finansowe  
uzyskał w wyniku prowadzonych kontroli US w Wałbrzychu – łączna kwota przypisu  
z tytułu nieprawidłowości w zakresie handlu internetowego wyniosła 281,4 tys. zł. 

W pozostałych US w badanym okresie przeprowadzono od dwóch do siedmiu 
kontroli, a stwierdzone uszczuplenia podatkowe wynosiły w granicach od 0,6 tys. zł (US 
Warszawa-Bemowo – pięciu skontrolowanych podatników) do 86,9 tys. zł (US w Olsztynie 
– siedmiu skontrolowanych podatników).  

Nie w kaŜdym przypadku w US reagowano na otrzymane sygnały (donosy)  
o nieprawidłowościach w handlu prowadzonym poprzez Internet. W US w Gnieźnie, US 
Poznań-Grunwald, US Poznań-Nowe Miasto oraz w US Wrocław-Fabryczna zwlekano  
z podejmowaniem czynności w celu zweryfikowania otrzymywanych informacji. Nie 
zawsze równieŜ podejmowano czynności mające na celu zweryfikowanie wielkości 
przychodów uzyskiwanych przez podmioty wykorzystujące Internet do prowadzenia 
sprzedaŜy.  

W US w Busku-Zdroju, pomimo Ŝe podczas kontroli przeprowadzonej w styczniu 2009 r. 
podatnik sam poinformował, iŜ w 80% prowadzi handel za pośrednictwem Allegro, 
kontrolujący nie dokonali Ŝadnych ustaleń (nie dokonano analizy ogólnodostępnych danych  
w serwisie, nie zwrócono się o dokonanie wydruków transakcji z Allegro dostępnych 
z poziomu uŜytkownika). Kontrola była prowadzona po otrzymaniu wytycznych MF, które 
zalecały w takich przypadkach ustalanie choćby nazwy uŜytkownika portalu (tzw. nick). 

Utrudnieniem w prowadzeniu kontroli i postępowań w obszarze handlu 
internetowego były niewątpliwie ograniczone uprawnienia przysługujące US,  
w szczególności brak dostępu do danych istotnych z punktu widzenia postępowania 
dowodowego. Problem taki zgłaszali naczelnicy wszystkich kontrolowanych przez NIK 
urzędów. PowyŜsze przyczyniało się do długotrwałego prowadzenia postępowań 
podatkowych (US: Warszawa-Bemowo, Wrocław-Fabryczna, Kielce, Busko-Zdrój),  
a nawet spowodowało (US Gniezno i Kielce) zaniechanie działań, gdy nie udało się 
uzyskać danych personalnych i adresowych podmiotu prowadzącego działalność na portalu 
aukcyjnym.  

Wobec odmowy przekazania danych przez administratora serwisu „Allegro”, US w Gnieźnie 
nie podjął dalszych prób ich uzyskania. Kierownik działu podatku dochodowego wyjaśnił, Ŝe 

                                                 

45 śadnej kontroli w tym obszarze nie przeprowadził US Warszawa-Wawer.  
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z uwagi na koszty ewentualnych postępowań i hipotetyczną wysokość podatku, zgodnie 
z zasadą wzajemnego zaufania podatnika do organu podatkowego i odwrotnie, sprawę 
naleŜało uznać za zamkniętą. 

Administrator największego portalu aukcyjnego „Allegro” odmawiał przekazywania 
danych identyfikacyjnych osób i wykazów transakcji, występującym o nie bezpośrednio 
US: Wrocław-Fabryczna, w Wałbrzychu, w Olsztynie, w Gnieźnie, w Kielcach, Warszawa-
Bemowo, Warszawa-Mokotów. W związku z powyŜszym skuteczna, choć znacznie 
przedłuŜająca postępowanie, stała się droga uzyskiwania danych za pośrednictwem 
właściwego dla spółki administrującej portalem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu 
Skarbowego, na podstawie art. 17 i 274c Ordynacji podatkowej. 

W przypadku, gdy US dysponowały tylko nickiem i numerami aukcji, ustalenie 
danych dla podmiotu prowadzącego działalność w Internecie kończyło się 
niepowodzeniem, w związku z czym odstępowano od dalszych działań (stan taki 
stwierdzono w US: Wrocław-Fabryczna, Poznań-Grunwald, Poznań-Nowe Miasto, 
Warszawa-Mokotów). Z powyŜszych względów niektóre urzędy skarbowe (np. US  
w Elblągu) w ustaleniu danych personalnych korzystały z pomocy Policji. 

W jednym US (w Busku-Zdroju) nie zidentyfikowano osób dokonujących transakcji 
na portalu „Allegro”, bowiem podały one podczas rejestracji nieprawdziwe dane 
personalne, w tym adresowe, a w bazie „Poltax” tego urzędu nie występowali podatnicy  
o wskazanych imionach i nazwiskach. W tej sprawie NIK zawiadomiła prokuraturę  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego 
(uchylanie się od opodatkowania). Wszczęte postępowanie karne zostało jednak umorzone, 
poniewaŜ organy ścigania nie były w stanie ustalić sprawców przestępstwa. (Istniejące 
rozwiązania w zakresie rejestracji osób dokonujących transakcji na portalu aukcyjnym nie 
zapobiegły podaniu nieprawdziwych danych personalnych).   

Pomimo specyficznego charakteru działań podmiotów prowadzących handel 
internetowy, Ŝaden z US nie opracował odrębnej metodyki dla prowadzenia takich kontroli. 
Od II kwartału 2009 r. w czterech US województwa mazowieckiego wykorzystywano  
w tym zakresie przekazany przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie materiał 
pomocniczy Vademecum kontroli e-handlu (np. w US Warszawa-Mokotów przyjęto z niego 
wzór karty analizy e-handlu). Natomiast US: Wrocław-Fabryczna, Wrocław-Krzyki,  
w Wałbrzychu i w Olsztynie w celu usprawnienia postępowania stosowały praktykę 
pobierania wykazów transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem portalu aukcyjnego 
od kontrolowanego (szybka metoda pozyskania tych danych bez konieczności 
występowania o nie za pośrednictwem właściwego dla portalu urzędu skarbowego).  

W kontrolowanych izbach celnych w badanym okresie nie były podejmowane 
czynności zmierzające do realizacji zadań SłuŜby Celnej w zakresie określonym w art. 1 
ust. 2 ustawy o SłuŜbie Celnej (obowiązującej do 30 października 2009 r.), ukierunkowane 
na objęcie podmiotów oferujących towary w ramach handlu internetowego. W czterech 
spośród pięciu skontrolowanych IC, nie prowadzono kontroli (planowych lub doraźnych) 
wobec podmiotów prowadzących handel internetowy. Tylko w jednej IC (w Olsztynie)  
w 2009 r. podjęto działania wobec firmy zajmującej się odsprzedaŜą za pośrednictwem 
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Internetu przywoŜonych towarów chińskich. W efekcie podległy IC Urząd Celny  
w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących deklarowanych w zgłoszeniach celnych klasyfikacji taryfowej i wartości celnej 
oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa Ŝywności i Ŝywienia. W wyniku kontroli 
oszacowano wartość uszczuplonych naleŜności celno-podatkowych na łączną kwotę 
157.131 zł. 

IC w Olsztynie przeprowadziła takŜe (w trakcie kontroli NIK) analizę dotyczącą 
dwóch innych firm dokonujących sprzedaŜy internetowej urządzeń diagnostycznych do 
samochodów. W wyniku tej analizy ujęto te firmy do planu kontroli na II półrocze 2009 r. 

Współpraca urzędów skarbowych z urzędami kontroli skarbowej i organami 
celnymi oparta była na porozumieniach zawartych z tymi organami przez nadrzędne izby 
skarbowe. Pomimo Ŝe w większości przypadków w porozumieniach regulowano podobne 
kwestie np. w zakresie koordynacji planów kontroli, udostępniania i wymiany informacji 
słuŜących realizacji ustawowych zadań czy przeprowadzania wzajemnych szkoleń  
i wymiany doświadczeń to jednak systematyczna współpraca między tymi organami 
sprowadzała się do przekazywania wykazów podmiotów do planów kontroli. Nie 
wykorzystywano tych porozumień w celu podejmowania konkretnych działań w obszarze 
handlu elektronicznego. W jednostkowych przypadkach występowano z wnioskami  
o przeprowadzenie kontroli podmiotu prowadzącego handel internetowy oraz ewentualnie 
przekazywano właściwemu urzędowi zebrany w sprawie materiał lub donos46.  

3.2.4. Wyniki kontroli zleconych przez NIK 

NajwyŜsza Izba Kontroli wspólnie z Ministerstwem Finansów dokonała analizy 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w grupie 607 podmiotów zajmujących się handlem 
internetowym. Analizy tej dokonano pod kątem: rzetelności deklarowanych podstaw 
opodatkowania, prawidłowości obliczania i wpłacania podatków lub innych naleŜności 
pienięŜnych budŜetu państwa, stwierdzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności 
gospodarczej, a takŜe dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 
przychodów. Wynikiem tych działań było wytypowanie 92 podmiotów o największym 
prawdopodobieństwie występowania nieprawidłowości. Następnie NIK zleciła pięciu UKS 
i 14 US (wszystkim objętych niniejszą kontrolą NIK) przeprowadzenie (na podstawie  
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK) kontroli prawidłowości wywiązywania się przez ww. podmioty 
z obowiązków wynikających z prawa podatkowego.  

Do dnia 31 grudnia 2009 r. UKS i US zakończyły kontrole u 72 podatników (78% 
zleconych). Kontrole u pozostałych 15 podatników (16,3%) były kontynuowane, od 
kontroli pięciu podatników (5,4%) odstąpiono, w tym u trzech, których miejsca pobytu nie 
zidentyfikowano i u dwóch, przebywających za granicą.  

                                                 

46 UKS przekazały po jednym donosie do US w Olsztynie i w Elblągu, do Pierwszego US w Kielcach, po dwa 
do US: Warszawa-Bemowo, Warszawa-Mokotów, Warszawa-Wola i Poznań-Nowe Miasto. US  
w Wałbrzychu i Warszawa-Wola przekazały po dwa donosy do UKS. 
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Z ustaleń zakończonych kontroli wynika, Ŝe u 54 podatników (75%) stwierdzono 
nieprawidłowości, polegające m.in. na:  
− prowadzeniu niezarejestrowanej działalności gospodarczej;  
− zaniŜaniu przychodów poprzez nieewidencjonowanie przez przedsiębiorców całości lub 

części sprzedaŜy prowadzonej przez Internet;  
− nieuiszczaniu naleŜnych podatków; 
− posługiwaniu się kontami internetowymi innych osób i uŜyczaniu kont internetowych 

osobom prowadzącym sprzedaŜ przez Internet.  
Syntetyczne wyniki 72 kontroli prezentuje wykres nr 3. 

 
Wykres nr 3 
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Średnie uszczuplenia podatkowe w kontrolach prowadzonych przez UKS wyniosły 
ok. 50 tys. zł, a dla US ok. 30 tys. zł.  

W wyniku ww. kontroli wykryto niezaewidencjonowane przychody w łącznej 
wysokości 12.627 tys. zł oraz stwierdzono uszczuplenia podatkowe (z tytułu podatku VAT 
i podatku dochodowego) na łączną kwotę 3.362 tys. zł. Średnia kwota nieujawnionych 
przychodów przypadająca na jednego skontrolowanego podatnika wyniosła 234 tys. zł,  
a średnie uszczuplenia podatkowe wyniosły ponad 62 tys. zł (średnio 38,2 tys. zł na 
kontrolę)47.  

Analiza liczby podatników (w proc.) nieujawniających swoich przychodów w relacji 
do uzyskiwanych przychodów, przedstawiona została w formie graficznej na wykresie nr 4 
(pogrubiona linia jest linią trendu). 

                                                 
47 PoniewaŜ w statystykach dotyczących kontroli prowadzonych przez US podaje się uszczuplenia podatkowe na 

kontrolę, a u większości podatników prowadzono więcej niŜ jedną kontrolę, to dla porównania podawane są średnie na 
jedną kontrolę. 
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Wykres nr 4 

Rozkład podatników nieujawniaj ących przychodów
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Źródło: badania NIK  

 
Analiza liczby podatników (w proc.) w relacji do stwierdzonych kwot uszczupleń, 

przedstawiona została w formie graficznej na wykresie nr 5 (pogrubiona linia jest linią 
trendu). 

Wykres nr 5 

Rozkład podatników w zale Ŝności od kwot uszczuple ń 
finansowych
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Źródło: badania NIK 

Największą grupę spośród podatników nieujawniających (prowadzących działalność 
bez zgłoszenia) lub nieewidencjonujących przychodów (przedsiębiorcy ukrywający 
przychody), stanowią podatnicy o przychodach w zakresie od najniŜszych do około 400 tys. 
zł. Od tej granicy udział ww. podatników utrzymuje się mniej więcej na tym samym 
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poziomie, tzn. ok. 2,5%. Prawie co czwarty podatnik, osiąga przychody w wysokości nie 
większej niŜ 100 tys. zł.  

Podobnie wśród podatników, u których stwierdzono uszczuplenia finansowe, 
największy udział stanowią ci, których naleŜności podatkowe są stosunkowo niewielkie.  
W tym przypadku, począwszy od kwoty ok. 60 tys. zł naleŜności podatkowych, udział 
podatników nie zaleŜy od wartości uszczupleń i oscyluje w granicach 5 – 7,5% tej populacji 
podatników.  

Analiza wyników zleconych kontroli nasuwa wniosek, Ŝe wśród znacznej części 
osób prowadzących handel za pośrednictwem Internetu (badania w większości dotyczyły 
sprzedaŜy na aukcjach internetowych), istnieje przekonanie o duŜej anonimowości.  
W związku z tym w znacznych rozmiarach występuje zjawisko prowadzenia 
niezarejestrowanej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne lub 
nieewidencjonowania przez mniejszych przedsiębiorców części uzyskiwanych przychodów. 

Ponadto, mimo Ŝe jednostkowa kwota nieujawnionych podatków na osobę lub 
przedsiębiorcę nie jest zbyt wysoka, biorąc pod uwagę duŜą ich liczbę (oraz przewidywany 
wzrost), w sumie utracone wpływy budŜetowe mogą stanowić znaczącą kwotę. 

Na wykresie nr 6 porównano wyniki 72 kontroli zleconych ww. pięciu UKS  
i 14 US oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez te organy w latach 2007 – 2008  
i I połowie 2009 r. w zakresie kontroli handlu internetowego. 

Wykres nr 6 

Średnie uszczuplenia podatkowe na jedn ą kontrol ę 
w US i UKS oraz w kontrolach zleconych przez NIK 

w latach 2007 - 2009 (I półrocze)
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Źródło: badania NIK i dane z MF 



3. WaŜniejsze wyniki kontroli 
 

 42 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ pomimo wzrastających w kontrolowanym okresie 
średnich efektów finansowych na jedną „własną” kontrolę przeprowadzoną przez UKS  
i US, są one zdecydowanie niŜsze od efektów przypadających na jedną kontrolę zleconą 
przez NIK (w 2007 r. stanowiły one nieco poniŜej 14% efektów kontroli zleconej, w 2008 r. 
– ok. 42%, a w I połowie 2009 – ok. 50%). Dane te jednocześnie pokazują, jak istotne 
znaczenie dla efektywności kontroli ma właściwie przeprowadzona analiza, w zakresie 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, mająca na celu wytypowanie podmiotów do kontroli. 
Analizy takiej dokonano przed zleceniem kontroli UKS i US, natomiast brakowało jej przed 
kontrolami podejmowanymi „we własnym zakresie” przez te organy.  

3.2.5. Finansowe rezultaty kontroli 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. korzyści finansowe z tytułu odzyskanych 

podatków (podatku VAT i podatku dochodowego) od kontrolowanych na zlecenie NIK 

pomiotów wyniosły łącznie 3,36 mln zł. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrola została podjęta z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli. W 2008 r. 
Delegatura NIK w Kielcach przeprowadziła kontrolę rozpoznawczą w MF, UKS  
w Kielcach i w Drugim US w Kielcach, w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
podatkowych przez przedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących handel internetowy. 
Na podstawie wyników kontroli rozpoznawczej stwierdzono, Ŝe jest to dynamicznie 
rozwijający się obszar o znaczącym ryzyku. 

Przyjęto, Ŝe kontrola zostanie przeprowadzona w UKS, US i IC zlokalizowanych na 
terenie pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-
mazurskiego i wielkopolskiego. Kontrolowanym jednostkom (UKS i US) zlecono 
wykonanie kontroli u podatników prowadzących handel w Internecie. Doboru 
podmiotów/podatników do kontroli dokonano w sposób celowy, na podstawie 
przeprowadzonej analizy ryzyka.  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli 

Wyniki kontroli przedstawiono w 25 protokołach kontroli. Do protokołu z kontroli 
w Ministerstwie Finansów, zostały zgłoszone zastrzeŜenia, które kontroler w części 
uwzględnił. Minister finansów podpisał protokół kontroli.  

W trakcie kontroli prowadzonej w Ministerstwie Finansów, w trybie art. 29  
pkt 2 lit.f ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli, zasięgnięto informacji w Ministerstwie 
Gospodarki, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w dwóch urzędach kontroli skarbowej 
(w Poznaniu i Wrocławiu). 

NIK skierowała do kierowników skontrolowanych jednostek wystąpienia 
pokontrolne, w których dokonano oceny kontrolowanej działalności oraz zawarto uwagi  
i wnioski w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości. 

ZastrzeŜenia do oceny zawartej w wystąpieniu pokontrolnym zgłoszone zostały 
przez dyrektora IC w Warszawie. Prezes NIK zatwierdził uchwałę komisji odwoławczej  
w sprawie uwzględnienia zgłoszonych zastrzeŜeń. 

W wystąpieniu pokontrolnym do ministra finansów, NIK wnioskowała o: 
− wypracowanie spójnego systemu identyfikowania i systematycznego monitorowania 

ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie handlu internetowego;  
− zapewnianie właściwych narzędzi informatycznych, ułatwiających monitorowanie 

Internetu i typowanie podmiotów do kontroli; 
− uwzględnienie w planach kontroli skarbowej, podatkowej i celnej, kontroli podmiotów 

zajmujących się handlem internetowym, w oparciu o przeprowadzane analizy ryzyka; 
− uwzględnienie w opracowywanych planach szkoleń specjalistycznych, tematów 

z zakresu metod kontroli handlu internetowego.  
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W wystąpieniach pokontrolnych do dyrektorów UKS wnioskowano o: 
− prowadzenie analiz ryzyka w obszarze handlu internetowego w celu określenia zakresu 

monitorowania podmiotów dokonujących transakcji handlowych w Internecie  
i podejmowanie działań mających na celu ujawnienie przypadków niezarejestrowanej 
działalności gospodarczej; 

− zwiększenie kontroli w zakresie handlu internetowego w oparciu o analizy ryzyka 
prowadzone w tym obszarze; 

− rozszerzenie monitoringu na wszystkie portale aukcyjne oraz objęcie nim takŜe usług 
elektronicznych; 

− kontynuowanie działań w zakresie pozyskiwania i zwiększenia stopnia 
wykorzystywania posiadanych narzędzi informatycznych ułatwiających analizę rynku 
internetowego oraz zintensyfikowanie czynności analitycznych w celu typowania 
podmiotów do kontroli z grupy najwyŜszego ryzyka; 

− zwiększenie liczby pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu 
podmiotów dokonujących transakcji handlowych w Internecie. 

Dyrektorzy UKS w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne NIK, poinformowali 
m.in., Ŝe: zwiększona została liczba pracowników odpowiedzialnych za monitoring handlu 
internetowego, zapewniono mobilny dostęp do Internetu poza siecią ministerialną, 
rozpoczęto testowanie aplikacji do przeszukiwania Internetu, podjęto działania zmierzające 
do zwiększenia, w miarę moŜliwości kadrowych, liczby kontroli w zakresie e-handlu, 
wprowadzono zasadę dokumentowania zweryfikowania aktywności kontrolowanego 
podatnika w Internecie, przystąpiono do opracowania nowych porozumień miedzy 
organami skarbowymi, podatkowymi i celnymi w celu poszerzenia współpracy 
w odniesieniu do obszaru handlu internetowego. 

W wystąpieniach pokontrolnych do naczelników US wnioskowano o: 
− prowadzenie analiz ryzyka w obszarze handlu internetowego w celu określenia zakresu 

monitorowania podmiotów dokonujących transakcji handlowych w Internecie  
i podejmowanie działań mających na celu ujawnienie przypadków prowadzenia przez 
ww. podmioty niezarejestrowanej działalności gospodarczej;  

− podjęcie działań zmierzających do obiektywnego oszacowania ryzyka występowania 
nieprawidłowości podatkowych związanych z handlem internetowym; 

− poprawę jakości dostępu do Internetu na stanowiskach odpowiedzialnych za monitoring 
handlu internetowego oraz pozyskanie narzędzi informatycznych wspomagających 
analizę rynku internetowego; 

− podejmowanie kontroli w zakresie handlu internetowego w oparciu o analizy ryzyka 
prowadzone w tym obszarze; 

− wypracowanie metodyki postępowania w tym obszarze, opracowanie i wdroŜenie 
wewnętrznych metod kontroli i monitorowania podmiotów prowadzących handel 
internetowy; 

− zastosowanie się do wytycznych MF w zakresie prowadzenia kontroli handlu 
internetowego, w szczególności, co do dokumentowania ustaleń; 
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− podjęcie działań w celu efektywnej współpracy z innymi organami skarbowymi 
i celnymi w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli; 

− prowadzenie – bez zbędnej zwłoki – czynności sprawdzających i postępowań 
podatkowych w sprawach związanych z handlem internetowym; 

− rozwaŜenie wskazania osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz oraz 
monitorowanie handlu internetowego. 

Naczelnicy US w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne poinformowali NIK 
m.in. o: zaznaczaniu w danych rejestracyjnych podatników (w ewidencji podatników) 
informacji o fakcie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Internet, wprowadzeniu 
obowiązku pisemnego dokumentowania w ramach czynności sprawdzających i postępowań 
podatkowych identyfikacji ryzyka związanego z handlem internetowym, zapewnieniu 
stanowiska komputerowego z bezprzewodowym dostępem do Internetu (poza siecią 
ministerialną), wskazaniu w zakresie czynności pracowników zadań odnoszących się do 
monitorowania i identyfikacji podmiotów prowadzących działalność w Internecie, 
uwzględnieniu zagroŜenia związanego z handlem internetowym oraz zwiększeniu  
w planach kontroli ilości podatników związanych z tym obszarem, zorganizowaniu szkoleń 
z zakresie metod i sposobów wykorzystania sieci Internet do pozyskiwania informacji  
o podmiotach dokonujących transakcji poprzez Internet, opracowaniu wewnętrznej 
metodyki prowadzenia kontroli podatników prowadzących handel internetowy, podjęciu 
inicjatywy szczegółowego uregulowania współpracy z organami kontroli skarbowej  
i z organami celnymi w odniesieniu do handlu internetowego. 

Odnośnie przeprowadzenia systemowych analiz i zgromadzenia danych 
umoŜliwiających szacowanie wielkości handlu internetowego oraz rzeczywistego ryzyka 
występowania nieprawidłowości w tym obszarze, naczelnicy urzędów skarbowych 
wskazywali na rolę komórki ds. identyfikacji obowiązków podatkowych utworzoną 
z inicjatywy MF w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy. 

W wystąpieniach pokontrolnych do dyrektorów IC wnioskowano o: 
− uwzględnienie obszaru handlu internetowego przy dokonywaniu analiz ryzyka oraz 

wykorzystanie wyników tych analiz przy planowaniu kontroli; 
− monitorowanie internetowych transakcji dotyczących towarów importowanych; 
− podjęcie działań organizacyjnych mających na celu wykorzystywanie ustawowych 

uprawnień w sposób ukierunkowany na wywiązywanie się z obowiązków celnych przez 
podmioty prowadzące działalność w obszarze handlu internetowego. 

Dyrektorzy IC w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne poinformowali NIK 
m.in. o uwzględnieniu ryzyka związanego z handlem internetowym w regionalnym 
rejestrze ryzyka w obszarze fałszerstwa, zwiększeniu ilości analiz prowadzonych  
w obszarze handlu internetowego, przystąpieniu do opracowania procedury przeglądania 
Internetu i wyznaczeniu funkcjonariuszy celnych do tych zadań, dokonaniu oceny realnych 
moŜliwości korzystania przez SłuŜbę Celną (przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych)  
z obowiązujących przepisów. Wszyscy dyrektorzy izb celnych wskazywali, Ŝe do 
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skuteczniejszego egzekwowania obowiązków podatkowych i celnych od podmiotów 
prowadzących handel internetowy przyczyni się wdroŜenie opracowanej w MF „ Koncepcji 

organizacji kontroli sprzedaŜy internetowej towarów podlegających kontroli wykonywanej 
przez SłuŜbę Celną”, a w szczególności wprowadzenie proponowanych w tym dokumencie 
zmian legislacyjnych, szkoleń, infrastruktury technicznej usprawniających kontrolę tego 
obszaru. 

Realizując na zlecenie NIK kontrole wskazanych podmiotów, UKS i US stwierdziły 
następujące nieprawidłowości:  
− uszczuplenia w podatku VAT i PIT w łącznej wysokości 3,36 mln zł; 
− prowadzenie niezgłoszonej działalności gospodarczej lub nieewidencjonowanie 

działalności gospodarczej w Internecie u 75% skontrolowanych podmiotów;  
− nieewidencjonowanie przychodów w łącznej wysokości 12,63 mln zł. 

PowyŜsze dane stanowią dolną granicę rzeczywistych nieprawidłowości, gdyŜ do 
czasu opracowania tej informacji nie zakończyły się jeszcze wszystkie kontrole zlecone 
przez NIK, w szczególności u podatników stwarzających problemy (np. trudności  
z identyfikacją, odwołania, niezgłaszanie się na wezwanie, niedostarczanie 
dokumentów itp.). 

Do Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju skierowano zawiadomienie  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 
polegającego na uchylaniu się od opodatkowania, poprzez nieujawnienie przedmiotu  
i podstawy opodatkowania, z tytułu prowadzenia niezarejestrowanej działalności 
gospodarczej za pośrednictwem Internetu, na portalu aukcyjnym, przez trzy podmioty 
posługujące się prawdopodobnie fałszywymi danymi personalnymi. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz jednostek objętych kontrolą oraz liczba 
zleconych im kontroli 

 Uczestnicy 
kontroli  

Jednostki objęte kontrolą 
Ocena  

z kontroli NIK* 

Liczba podmiotów 
zleconych przez NIK do 

kontroli  

Ministerstwo Finansów Pn − 

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach N/P 3 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach N 3 

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju* N − 

  3** 

1. Delegatura NIK 
w Kielcach 

Izba Celna w Kielcach N − 

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie P 3 

Urząd Skarbowy w Olsztynie P 3 

Urząd Skarbowy w Elblągu Pn 3 
2. Delegatura NIK 

w Olsztynie 

Izba Celna w Olsztynie Pu − 

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Pu 9 

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald N/P 4 

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto N/P 4 

Urząd Skarbowy w Gnieźnie N 4 

3. Delegatura NIK 
w Poznaniu 

Izba Celna w Poznaniu Pu − 

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie N/P 14 

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo N/P 4 

Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów N/P 4 

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer N 4 

Urząd Skarbowy Wola N/P 4 

4. Delegatura NIK 
w Warszawie 

Izba Celna w Warszawie − − 

Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Pu 11 

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna N 4 

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Pn 4 

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu Pn 4 

5. Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

Izba Celna we Wrocławiu P − 

 Razem 25 jednostek objętych kontrolą  92 

*   P – pozytywna, Pu – pozytywna z uchybieniami, Pn – pozytywna z nieprawidłowościami, N – negatywna, N/P– nie ma 
oceny ogólnej; oceny cząstkowe: negatywna w zakresie przygotowania do kontroli handlu internetowego i pozytywna  
w zakresie realizacji kontroli w tym zakresie 
** W tym przypadku z uwagi na wyniki analizy ryzyka, celowe było zlecenie kontroli Drugiemu US w Kielcach. 
Jednostka ta nie została objęta kontrolą NIK, gdyŜ ujęta była w 2008 r. w kontroli rozpoznawczej prowadzonej w tym 
samym temacie. 



5. Załączniki 
 

 48 

5.2. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność  

1. Minister Finansów 

− Zyta Gilowska od 22 września 2006 r. do 16 listopada 2007 r. 

− Jan Vincent Rostowski od 16 listopada 2007 r.  

2. Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej w Kielcach 

− Bogdan Niewada do 16 maja 2007 r. 

− Paweł Cymbalak od 17 maja 2007 r.  

3. Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie 

− Czesław Kalinowski od 17 czerwca 2003 r.  

4. Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu 

− Sławomir Groch od 29 kwietnia 2006 r. do 29 lutego 2008 r.  

− Jolanta Brabletz od dnia 1 marca 2008 r.  

5. Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej w Warszawie 

− Eulalia Zieniuk od 21 lutego 2005 r. 

6. Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 

− Tomasz Waszczykowski od 13 grudnia 2006 r. do 2 lipca 2008 r. 

− Jarosław Kubiak od 3 lipca 2008 r.  

7. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach 

− Paweł Guzik do 17 grudnia 2007 r. 

− Waldemar Robert Chaba od 18 grudnia 2007 r.  

8. Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie 

− Robert Piotr Torenc od 13 marca 2008 r.  

9. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu 

− Arkadiusz Tomczyk od 15 czerwca 2006 r. 

10. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

− Sławomir Pichor od 20 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.  

− Janusz Sawa od 1 stycznia 2008 r.  

11. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu 

− Jerzy Chrobak od 25 lutego 2006 r. do 22 stycznia 2007 r.  

− Czesław Ziemianek od 23 stycznia do 22 listopada 2007 r.  

− Maciej Bałaziński od 23 listopada 2007 r. do 26 lutego 2008 r.  

− Dariusz Staniów od 27 lutego 2008 r. 

12. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach 

− Jacek Figura do 12 czerwca 2008 r. 

− Jolanta Kumor od 13 czerwca 2008 r.  

13. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju 

− Tomasz Iwański do 5 czerwca 2008 r. 
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− GraŜyna Skawińska od 6 czerwca 2008 r.  

14. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie 

− Mirosław Ropiak od 17 października 2006 r. do 9 kwietnia 2008 r. 

− Beata Sztylc od 10 kwietnia 2008 r.  

15. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu 

− Jarosław Orłowski od 1 stycznia 2007 r.  

16. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald 

− Ryszard Błaszyk od 8 marca 2004 r.  

17. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto 

− Violetta Skibińska od dnia 19 maja 2006 r.  

18. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie 

− Marek Jankowski do 16 lipca 2007 r. 

− Jolanta Chyleńska od 17 lipca 2007 r. do 19 maja 2008 r. 

− Sławomir Jankowski od 20 maja 2008 r.  

19. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo 

− Barbara Helbrych od 1 lipca 2006 r. do 5 listopada 2007 r.  

− Magdalena Grodzka od dnia 6 listopada 2007 r.  

20. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów 

− Jadwiga Prucnal-Cira od 1 stycznia 1996 r. 

21. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer 

− ElŜbieta Wanat-KręŜel od 11 lipca 1994 r. do 28 lipca 2007 r.  

− Agnieszka Londzin od 29 lipca 2007 r.  

22. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola 

− Hanna Olczyk od 1 lipca 1994 r.  

23. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna 

− Waldemar Szuchta od 1 marca 2005 r.  

24. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki 

− Jerzy Adam od 11 stycznia 1988 r.  

25. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 

− Adam Olszówka od 1 marca 1992 r.  
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5.3. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących 
kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, 
poz. 1701 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 
ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, 
poz. 1204 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze 
zm.). 

6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 
ze zm.). 

7. Ustawa z 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.). 

8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 121, poz. 1267 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, 
poz. 765 ze zm.). 

12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. 
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2005.288.1). 

13. Dyrektywa 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywa o handlu 
elektronicznym) (Dz.U.UE.L.2000.178.1). 

14. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436 ze zm.). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu 
Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 (Dz. U. Nr 61, poz. 415). 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Finansów 

6. Minister Gospodarki 

7. Minister Sprawiedliwości 

8. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

9. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 

12. Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki 

13. Przewodniczący Senackiej Komisji BudŜetu i Finansów Publicznych  

14. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej 

15. Prokurator Generalny 

16. Komendant Główny Policji 

17. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

18. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 


