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Dostawa 
wewnątrzwspólnotowa

polega na wywozie towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności 
uznanych za dostawę, na terytorium innego kraju członkowskiego; 
w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (stosuje się 
stawkę 0%) następuje zwolnienie dostawy z opodatkowania, jednak 
z zachowanym prawem do odliczenia podatku naliczonego od nabycia 
towarów, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, 
ponieważ rozliczenie podatku następuje przez nabywcę dokonującego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Informacje 
podsumowujące 

informacje składane przez podatnika zidentyfikowanego do celów VAT, 
który realizuje transakcje wewnątrzwspólnotowe, zawierające m.in. wartość 
towarów dostarczanych do poszczególnych nabywców w innych państwach 
członkowskich; od 1 stycznia 2010 r. w informacjach podsumowujących 
podatnik jest obowiązany do ujawniania poza informacjami o obrocie 
towarowym, danych dotyczących świadczenia niektórych usług; dane 
są gromadzone w ramach systemu VIES, państwo członkowskie, które 
ma wątpliwości co do rzetelności deklarowanych przez podatnika danych 
dotyczących jego nabyć wewnątrzwspólnotowych, może sprawdzić, 
czy podatnicy z innych państw członkowskich dokonali na jego rzecz 
wewnątrzwspólnotowych dostaw w odpowiedniej wielkości

Mechanizm 
odwrotnego 

obciążenia (reverse 
charge) 

przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę

Nabycie 
wewnątrzwspólnotowe 

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

Procedura celna 42 mechanizm, który wykorzystuje importer w celu uzyskania zwolnienia 
z podatku VAT, gdy przewożone towary mają zostać przewiezione do innego 
państwa członkowskiego UE, podatek VAT jest należny w państwie 
członkowskim przeznaczenia

Sieć Eurofisc sieć służąca sprawnej wymianie między państwami członkowskimi UE 
ukierunkowanych informacji, mająca na celu ułatwienie wielostronnej 
współpracy w zakresie zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług, 
powołana rozporządzeniem Rady (UE) Nr 904/2010 z dnia 7 października 
2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw 
w dziedzinie wartości dodanej1

UKS urząd kontroli skarbowej  

US urząd skarbowy

Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

1 Dz.U. UE L 268 z 12.10.2010 r., s. 1. 



VAT podatek od towarów i usług – polski odpowiednik podatku od wartości 
dodanej, którego zasady funkcjonowania określa dyrektywa 2006/112/WE 
Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej2

VIES System Wymiany Informacji o Podatku VAT (VAT Information Exchange 
System) –  elektroniczna sieć pozwalająca na wymianę informacji pomiędzy 
państwami członkowskimi o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz 
podatnikach VAT, w tym informacji o ważności numerów identyfikacyjnych 
VAT przedsiębiorców zarejestrowanych w państwach członkowskich, 
informacji o dostawach wewnątrzwspólnotowych

Wskaźnik decyzji 
uchylonych w toku 

postępowania 
odwoławczego

relacja liczby decyzji, które izba skarbowa uchyliła do liczby wydanych 
rozstrzygnięć  

Wskaźnik decyzji 
zaskarżonych

 relacja liczby decyzji, od których podatnicy wnieśli odwołanie do izby 
skarbowej do liczby wydanych decyzji 

Wskaźnik skuteczności 
kontroli

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

2 Dz.U. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.
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Kontrola P/13/042 – „Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług”, została przeprowadzona 
z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z „Planem pracy NIK na rok 2013”. 

Dochody z podatku od towarów i usług są głównym źródłem dochodów budżetu państwa. W 2011 r. 
dochody z VAT stanowiły 43,5% dochodów budżetu państwa, w 2012 r. – 41,7% oraz 40,6%  w 2013 r.  

Oszustwa podatkowe prowadzą do znacznych strat Skarbu Państwa. Szybkość i skuteczność reakcji 
organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej pozwala ograniczyć skutki oszustw 
podatkowych. Opóźnione lub nieprawidłowe działania urzędów skarbowych w zwalczaniu oszustw 
wykazały wyniki poprzednich kontroli NIK, w szczególności przeprowadzonej w II półroczu 2009 r. 
kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług3. 

Oszustwa w VAT polegają na prowadzeniu niezgłoszonej działalności gospodarczej (bez 
odprowadzania VAT), zaniżaniu kwot należnego VAT, wyłudzaniu zwrotów VAT. mało skuteczne ich 
zwalczanie utwierdza oszustów w bezkarności, powoduje bezpodstawne wzbogacenie, osłabia 
konstytucyjną zasadę państwa prawa, powoduje naruszanie zasady sprawiedliwości podatkowej. 
Utrzymywanie się znacznych rozmiarów oszustw w VAT prowadzi w dłuższej perspektywie 
do zakłóceń w przebiegu powiązań gospodarczych. Podmioty dokonujące oszustw wprowadzają 
na rynek towary lub usługi nieopodatkowane (lub niżej opodatkowane), a transakcje takie stanowią 
nieuczciwą konkurencję dla przedsiębiorców rozliczających się z danin publicznych. 

Uchylanie się od podatku VAT występuje w całej Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej mając 
na uwadze, że zwalczanie uchylania się od podatku od wartości dodanej wymaga ścisłej współpracy 
między właściwymi organami każdego państwa członkowskiego przyjęła rozporządzenie w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. 

Kontrole urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych ujawniają występowanie na szeroką 
skalę zjawiska unikania zapłaty zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług. 
Organy podatkowe i skarbowe wymierzają należne kwoty w wydawanych decyzjach ale dłużnikom 
w znacznym stopniu udaje się uniknąć ich zapłaty. 

ministerstwo Spraw Wewnętrznych w raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r., tak 
jak w 2011 r. wskazało, że najistotniejsze dla interesów finansowych Państwa są nieprawidłowości 
w obrocie paliwami, alkoholem, wyrobami tytoniowymi, złomem. 

3  Informacja o wynikach kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz 
egzekwowania zaległości w VAT, Nr ewid. 16/2010/P09023/KBF, NIK Warszawa 2010 r. 
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Z A Ł O ż E N I A  K O N T R O L I1
  Cel główny kontroli 

Celem kontroli była ocena działań wybranych urzędów skarbowych i urzędów kontroli 
skarbowej w zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług. Ocenie podlegało także 
wykonywanie przez Ministra Finansów nadzoru nad organami podatkowymi i organami 
kontroli skarbowej w sprawach podatku od towarów i usług.   

  Zakres podmiotowy kontroli 

Kontrola była przeprowadzona w  ministerstwie Finansów, pięciu z  16 urzędów kontroli 
skarbowej (31,1% populacji), 9 z 400 urzędów skarbowych (2,2% populacji), w tym w pięciu z 20 
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych4 na terenie pięciu województw. Wykaz skontrolowanych 
podmiotów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. 

  Zakres przedmiotowy kontroli   

Przedmiotem kontroli była ocena:
 − sposobu typowania podmiotów do postępowania kontrolnego, w tym wykorzystania informacji 

wymienianych między państwami członkowskimi UE,  
 − opracowywania planów kontroli oraz monitorowania ich realizacji, 
 − prowadzenia postępowań kontrolnych, współpracy z administracjami państw członkowskich UE, 
 − jakości wydawanych rozstrzygnięć i efektów finansowych, 
 − weryfikowania danych rejestracyjnych podatników VAT oraz wykreślania podatników VAT z rejestru 

podatników,  
 − czynności analitycznych i sprawdzających prowadzonych wobec podmiotów wykazujących zwroty 

podatku od towarów i usług lub nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia 
na następny okres rozliczeniowy, 

 − wykonywania przez ministra Finansów nadzoru w sprawach zapobiegania i wykrywania oszustw 
w podatku od towarów i usług,  

 − realizacji wniosków pokontrolnych po kontroli P/09/023 „Opodatkowanie transakcji 
wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT” 

  Okres objęty kontrolą 

Kontrola NIK obejmowała okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 

  Podstawa prawna i okres przeprowadzenia kontroli  

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK5, pod względem legalności, 
gospodarności, rzetelności i celowości.  
Kontrola została przeprowadzona od 26 sierpnia do 20 grudnia 2013 r. 

4 Tj. urzędach, które obsługują wyłącznie niektóre kategorie podatników, określone w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 
1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.). 

5 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.).  
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P O D S U m O W A N I E  W y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco 
skutecznie oszustwom podatkowym w VAT. Świadczą o tym:

 − rosnące kwoty uszczupleń w VAT i jednocześnie niski poziom odzyskiwanych przez Skarb 
Państwa kwot z wydanych decyzji pokontrolnych,

 − narastająca skala oszustw podatkowych,
 − gwałtowny wzrost zaległości podatkowych w VAT,
 − niewystarczająca szybkość reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Decyzje i polecenia Ministra Finansów zaktywizowały podległe organy do kontroli obrotu 
towarami wrażliwymi oraz wymierzenia należnych podatków. Wyniki kontroli organów 
podatkowych oraz organów kontroli skarbowej ujawniły znaczne rozmiary uszczuplania 
dochodów państwa z VAT. Skala ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz niska 
skuteczność obowiązujących rozwiązań mających przeciwdziałać oszustwom podatkowym, 
skłoniły Ministra Finansów do przygotowania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług 
oraz Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wprowadzone zostały na tyle późno, że nie widać 
jeszcze efektów ich funkcjonowania. 

 2.2  Synteza wyników kontroli 

1. Wzrosły kwoty uszczupleń6 w VAT stwierdzonych w  toku kontroli przeprowadzonych przez 
urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe. W  2012 r. wyniosły one 4.025,5  mln zł, 
podczas gdy w 2011 r. 2.565,6 mln  zł. W I półroczu 2013 r. wyniosły 3.167,5 mln  zł. Częstotliwość 
stwierdzanych w toku kontroli nieprawidłowości była niższa w 2012 r. niż w 2011 r., natomiast 
wzrosła w I półroczu 2013 r. (str. 22, 26, 32)

Służby podległe ministrowi Finansów wykryły liczne przypadki uszczupleń VAT, ale poważne 
zaniepokojenie budzi niski poziom odzyskiwanych przez budżet państwa kwot wynikających 
z wydanych decyzji pokontrolnych i korekt deklaracji podatkowych. Wyniki kontroli NIK 
prowadzonych w pięciu urzędach kontroli skarbowej wykazały, że w 2011 r. dla Skarbu Państwa 
odzyskano 22,7% kwoty zaniżeń VAT, 8,8% w 2012 r. oraz 4,8% w I półroczu 2013 r. Ustalenia 
kontroli NIK w dziewięciu urzędach skarbowych, w tym w pięciu wyspecjalizowanych wykazały, 
że w 2011 r. dla Skarbu Państwa odzyskano 22,1% kwoty zaniżeń VAT, 20,7% w 2012 r. oraz 26,5% 
w I półroczu 2013 r. (str. 26, 33) 

2. minister Finansów w  2012 r., w  związku z  sygnałami zewnętrznymi o  istotnych 
nieprawidłowościach na rynku stali budowlanej, polecił przeprowadzenie szczegółowych analiz 
w  celu zidentyfikowania łańcucha transakcji wewnątrzwspólnotowych między podmiotami 
polskimi i z innych krajów UE, w tym analizy transakcji podmiotów podejrzewanych o udział 
w tzw. oszustwie karuzelowym. Ustalono rozbieżności między dostawami zadeklarowanymi 
przez podmioty z innych krajów UE a nabyciami zgłoszonymi przez polskich przedsiębiorców. 
Sprawdzono transakcje z podmiotami wymienionymi w sieci Eurofisc podejrzewanymi o udział 
w oszustwach podatkowych. Intensywne działania analityczne oraz kontrolne zostały podjęte 
dopiero po sygnałach przedsiębiorców doświadczających nieuczciwej konkurencji ze strony 
podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzeń podatkowych na znaczną skalę. Sytuacja 
taka dowodzi słabości służb podległych ministrowi Finansów w  rozpoznawaniu obszarów 
występowania istotnych nieprawidłowości. (str. 22)

6  Kwoty zaniżonych zobowiązań podatkowych w VAT, wynikające z naruszenia przepisów prawa podatkowego. 
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3. Administracja polska intensyfikowała współpracę z  administracjami państw członkowskich 
Unii Europejskiej na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) Nr 904/2010 w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w  dziedzinie podatku od  wartości 
dodanej. Zwiększyła się liczba wniosków wysłanych do  innych krajów UE o  udzielenie 
informacji mających pomóc w  dokonaniu właściwego wymiaru podatku VAT, rozwijała się 
współpraca w ramach sieci Eurofisc. Jednak nie były wystarczająco wykorzystywane możliwości 
w  tym zakresie. Przygotowania do  współpracy, w  ramach sieci Eurofisc, ukierunkowanej 
na  wykrywanie oszustw polegających na  unikaniu płacenia VAT od  importu towarów 
odprawianych przy zastosowaniu procedury celnej 42, zakończyły się dopiero po  2,5 roku 
od utworzenia obszaru roboczego w tej dziedzinie. W badanym okresie administracja polska nie 
miała dostępu do danych o odprawach w procedurze celnej 42 gromadzonych przez państwa 
członkowskie UE. Urzędy skarbowe przeważnie co kwartał wykonywały raporty o transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych na podstawie danych z VIES. Nie była wykorzystywana możliwość 
częstszego raportowania i analizowania informacji mimo, że od 2010 r. skrócony został okres, 
za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące (generalnie z kwartału 
do miesiąca). Na bieżąco analizowano dane z VIES weryfikując zasadność zwrotów VAT oraz 
odpowiadając na wnioski administracji innych krajów UE. Rozpoznane przez służby podległe 
ministrowi Finansów mechanizmy oszustw wskazują na  zmienność obszarów, w  których 
są  dokonywane, krótki czas generowania nieprawidłowości, ukrywanie korzyści osiąganych 
z  oszustw oraz trudności w  wykryciu faktycznych organizatorów. Szybka i  pełna wymiana 
informacji między państwami członkowskimi, wydaje się być niezbędnym elementem 
mających na celu zwalczanie oszustw w VAT. (str. 23, 31, 39) 

4. minister Finansów prawidłowo ukierunkował działania urzędów skarbowych i urzędów kontroli 
skarbowej na przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, weryfikację zasadności zwrotów VAT oraz 
kontrolowanie podmiotów w  obszarach podwyższonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. 
Właściwe departamenty ministerstwa Finansów analizowały sygnały o  nieprawidłowościach 
napływające od podmiotów zewnętrznych oraz kierowników podległych organów.  (str. 38) 

Urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe typując podmioty do kontroli, analizą 
obejmowały istotne wskazania, w tym informacje wymieniane w ramach sieci Eurofisc oraz 
dane z VIES. Kontrole prowadzono w obszarach, w których zidentyfikowano nieprawidłowości 
w podatku VAT, m.in. rynek obrotu złomem, paliwami, olejem technicznym. Działania 
intensyfikowano w  związku z  informacjami o  nieprawidłowościach napływającymi 
od podmiotów zewnętrznych, które wskazywały na znaczną skalę oszustw zagrażających 
legalnie prowadzonej działalności gospodarczej. (str. 20, 31) 

5. ministerstwo Finansów wykorzystywało wyniki analiz i  postępowań kontrolnych organów 
kontroli skarbowej oraz organów podatkowych do oceny skuteczności istniejących rozwiązań 
systemowych w  zakresie zwalczania i  przeciwdziałania oszustwom w  VAT. Rozpoznane 
mechanizmy wyłudzeń VAT oraz skala nieprawidłowości doprowadziły do  przygotowania 
propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, mających 
na celu ograniczenie oszustw w VAT. Zmiany weszły w życie 1 października 2013 r. (str. 35) 

6. Badania zwrotów VAT na kwotę 2.881,1 mln  zł, tj. 13,0% kwoty zwrotów zrealizowanych przez 
kontrolowane urzędy skarbowe, wykazały, że przed ich dokonaniem przeprowadzano ocenę 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Analizowano rozbieżności miedzy danymi zawartymi 
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w  deklaracjach VAT, a  danymi wynikającymi z  informacji podsumowujących oraz z  systemu 
VIES, obroty, wyniki prowadzonej działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach 
w  ramach czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej weryfikowano rozliczenia 
podatnika. Zwrotów dokonywano zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług7. (str. 30) 

7. Nie poprawiła się jakość decyzji wymiarowych, mierzona relacją liczby decyzji uchylonych 
w toku postępowań odwoławczych prowadzonych przez dyrektorów izb skarbowych, do liczby 
decyzji wydanych przez dyrektorów badanych urzędów kontroli skarbowej i  naczelników 
urzędów skarbowych. W  urzędach kontroli skarbowej decyzje uchylone stanowiły 15,1% 
decyzji wydanych w 2011 r., 19,6% w 2012 r. oraz 20,7% w I półroczu 2013 r. Odsetek uchylonych 
decyzji w urzędach skarbowych wyniósł 10,3% w 2011 r., 11,9% w 2012 r. oraz 7,5% w I półroczu 
2013 r. Głównymi przyczynami uchylania decyzji organów pierwszej instancji było niepełne 
lub niewłaściwe udokumentowanie stanu faktycznego. Nierzetelne udokumentowanie stanu 
faktycznego i kierowanie spraw do ponownego rozpatrzenia w celu uzupełnienia materiału 
dowodowego świadczy o niskim poziomie wydanych rozstrzygnięć. (str. 26, 33)

8. W 8 z 9 kontrolowanych urzędów skarbowych, nie wypełniano rzetelnie obowiązków w zakresie 
wykreślania podatników z  rejestru podatników VAT lub podatników VAT UE w  sytuacji gdy 
spełnione zostały warunki do ich wykreślenia określone w art. 97 ust. 15 lub art. 96 ust. 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług. monitorowanie wywiązywania się podatników z podstawowych 
obowiązków, w  tym obowiązku składania deklaracji podatkowych, służy identyfikowaniu 
podmiotów nierzetelnych, mogących uczestniczyć w oszustwach podatkowych. (str. 28)  

Polska administracja podatkowa w znacznej części nieterminowo odpowiadała na wnioski 
państw członkowskich UE o zbadanie wskazanych transakcji u wytypowanych podatników. 
Przedłużanie terminu udzielenia odpowiedzi wynikało, w większości badanych przypadków, 
z konieczności przeprowadzenia kontroli podatkowej w celu ustalenia stanu faktycznego. 
Opóźnienia w podejmowaniu działań stwierdzono w dwóch z dziewięciu kontrolowanych 
urzędów skarbowych. Problem sprawnego udzielania odpowiedzi występuje w większości 
krajów UE. Szybkość w otrzymywaniu informacji o rzetelności rozliczeń kontrahentów z innych 
krajów UE ma istotne znaczenie dla skutecznego rozpoznawania i zwalczania oszustw 
podatkowych. (str. 32, 39)   

W trzech z  dziewięciu badanych urzędów skarbowych stwierdzono jednostkowe 
nieprawidłowości w  prowadzeniu spraw karnych skarbowych. W  jednym urzędzie 
skarbowym ujawniono opóźnienia w prowadzeniu spraw o przeniesienie odpowiedzialności 
za zobowiązania spółki na osoby trzecie. Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o zawodności 
systemu kontroli wewnętrznej w tym zakresie. (str. 35)  

9. minister Finansów, w ramach nadzoru nad podległymi służbami, prowadził analizy wyników 
ich pracy z zakresu poboru podatku, kontroli podatników i zarządzania ryzykiem zewnętrznym. 
Wnioski wynikające z analiz kierowane były w formie zaleceń do podległych jednostek oraz 
w corocznych zadaniach dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Działania 
okazały się jednak niewystarczające. Podległym jednostkom nie udało się osiągnąć istotnej 
poprawy skuteczności w zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług. (str. 37)

7  Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. 
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 2.3  Uwagi końcowe i wnioski 

W latach 2012–2013 nastąpił spadek dochodów z podatku od towarów i usług. W 2013 r. dochody 
były niższe niż w 2011 r. o 6,5%, tj. o 7,4 mld zł. Wpływ na to miał między innymi wzrost ubytków 
w dochodach spowodowany nasileniem się oszustw podatkowych. Świadczy o tym wzrost kwot 
uszczupleń podatkowych ujawnionych w wyniku działań służb podległych ministrowi Finansów, 
bez istotnej poprawy częstotliwości wykrywania nieprawidłowości. Wynikające z ustaleń kontroli 
urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych kwoty stwierdzonych uszczupleń w VAT były 
trudne do odzyskania. 

Skuteczność zwalczania oszustw w VAT zależy od rozpoznawania faktycznych obszarów 
i mechanizmów oszustw, szybkości reakcji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej 
wobec firm dokonujących oszustw oraz od niezwłocznego wymierzania i egzekwowania kar 
od dopuszczających się przestępstw i wykroczeń skarbowych. Konieczne są dalsze działania 
ministerstwa Finansów w celu podniesienia skuteczności pracy organów podatkowych oraz organów 
kontroli skarbowej. Zdaniem NIK wyniki kontroli upoważniają do skierowania pod adresem ministra 
Finansów następujących wniosków: 

 − szybsze wprowadzanie rozwiązań ułatwiających zwalczanie oszustw w VAT, które sprawdziły się 
w innych krajach, w tym rozważenie przyspieszenia prac nad wprowadzeniem w Polsce modelu 
hurtowni danych VAT opartych na Jednolitym Pliku Audytowym,

 − szersze wykorzystywanie instrumentów współpracy międzynarodowej na etapie rozpoznawania 
zagrożeń, typowania podmiotów do kontroli oraz prowadzenia kontroli,  

 − zintensyfikowanie współpracy między służbami podległymi ministrowi Finansów oraz z Policją 
i prokuraturą, 

 − szybsze pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik informatycznych 
przy planowaniu oraz prowadzeniu kontroli,  

 − kontynuowanie szkoleń inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów skarbowych 
w zakresie wiedzy i umiejętności w zwalczaniu oszustw podatkowych, 

 − poprawę skuteczności w odzyskiwaniu należnych kwot wymierzonych w decyzjach pokontrolnych.  

Po kontroli przeprowadzonej przez NIK w  2009 r. w  zakresie opodatkowania transakcji 
wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług, sformułowany został do ministra Finansów 
wniosek o skuteczne egzekwowanie od jednostek podległych rzetelnego aktualizowania danych 
rejestracyjnych podatników VAT UE, w tym wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT, 
oraz o wyeliminowanie opóźnień w udzielaniu odpowiedzi na wnioski kierowane przez administracje 
państw członkowskich UE. Wnioski zostały przyjęte do realizacji, jednak pozostają nadal aktualne. 
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

Podatek od towarów i usług jest podatkiem pośrednim. Ekonomiczny ciężar opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług spoczywa na konsumencie wytwarzanych przez podatnika towarów 
lub świadczonych usług, na którego podatnik przerzuca ciężar opodatkowania. 

Podstawową cechą podatku od towarów i usług jest jego neutralność. Nie powinien być ciężarem 
dla podatników, którzy nabywają towary i usługi nie w celu ich konsumpcji, lecz w celu dalszej 
odprzedaży, przerobu, wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej. Podatek ten powinien 
być neutralny dla przedsiębiorców, a obciążać konsumentów. Podatek od towarów i usług jest 
jednocześnie podatkiem wielofazowym, naliczanym w każdej fazie obrotu i naliczanym od całości 
obrotu. Neutralność podatku jest zapewniona poprzez wprowadzenie prawa do odliczenia 
podatku naliczonego przy nabyciu dóbr służących działalności gospodarczej. W państwach Unii 
Europejskiej obowiązuje zharmonizowany system opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 
który w zakresie obrotu wewnątrzwspólnotowego charakteryzuje się opodatkowaniem transakcji 
nie w „miejscu pochodzenia towarów”, lecz w „miejscu przeznaczenia towarów”.  

Dochody z podatku od towarów i usług są głównym źródłem dochodów budżetu państwa. 
W okresie objętym kontrolą dochody z VAT wykazywały tendencję spadkową. Dochody z VAT w: 

 − 2011 r. stanowiły 43,5% dochodów budżetu państwa i wyniosły 120,8 mld zł, 
 − 2012 r. stanowiły 41,7% dochodów budżetu państwa i wyniosły 120,0 mld zł, 
 − 2013 r. stanowiły 40,6% dochodów budżetu państwa i wyniosły 113,4 mld zł. 

Dochody z VAT były w 2013 r. o 6,1% niższe niż w 2011 r., tj. o 7,4 mld zł. Relacja dochodów z podatku 
od towarów i usług do PKB zmniejszyła się z 7,9% w 2011 r., do 7,5% w 2012 r. i 6,9% w 2013 r. 

W 2012 r. dochody z podatku od towarów i usług były niższe niż w 2011 r. o 0,7%, tj. o 0,8 mld zł. 
Dochody w 2013 r. były niższe niż w 2012 r. o 5,5%, tj. o 6,6 mld zł. Należy jednak zaznaczyć, 
że na kwotę osiągniętych w 2012 r. dochodów dodatnio wpłynęła wprowadzona w ostatnich 
dniach grudnia 2012 r. zmiana systemowa. minister Finansów z dniem 31 grudnia 2012 r. uchylił 
§ 16 ust. 6 pkt 38 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa9, tj. zmienił sposób rozliczenia zwrotów VAT wynikających 
z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dokonywanych w okresie przejściowym. Zmiana 
regulacji była zgodna z kasową zasadą wykonania budżetu. W wyniku uchylenia § 16 ust. 6 pkt 3 
rozporządzenia zwroty VAT dokonane od pierwszego do 21 stycznia 2013 r.10, oszacowane przez 
ministerstwo Finansów na kwotę około 3 mld zł, nie zostały sfinansowane z wpływów roku 2012, 
ale pomniejszyły dochody 2013 r. Uchylenie § 16 ust. 6 pkt 3 było neutralne dla dochodów 2013 r.

Gdyby minister Finansów nie uchylił z dniem 31 grudnia 2012 r. § 16 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia 
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, 
dochody z VAT w 2012 r. byłyby niższe o około 3,8 mld zł niż w 2011 r. i wyniosły nie 120 mld 
zł, a 117 mld zł. Biorąc powyższe pod uwagę, ubytek dochodów w 2012 r. w porównaniu 

8  Zgodnie z obowiązującym do 30 grudnia 2012 r. § 16 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, urzędy skarbowe (w ramach rozliczeń w okresie przejściowym 
po zakończeniu roku budżetowego) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym na rachunkach 
bankowych roku ubiegłego przekazywały środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług, dotyczące poprzedniego 
roku, na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

9  Dz.U. z 2010 r. Nr 245, poz. 1637 ze zm. 

10  20 stycznia 2013 r. była niedziela. 
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do dochodów zrealizowanych w 2011 r. (o około 3,8 mld zł), byłyby podobny jak w 2013 r. 
w porównaniu do dochodów zrealizowanych w 2012 r. (o około 3,6 mld zł). Czyli dochody byłyby 
w 2012 r. niższe niż w 2011 r. o 3,1% (117,0 mld zł/120,8 mld zł) oraz w 2013 r. niższe niż w 2012 r. o 3,1% 
(113,4 mld  zł/117,0 mld zł).  

W 2012 r. dochody były niższe niż w 2011 r. Dalszy spadek nastąpił w 2013 r. Było to w znacznej mierze 
wynikiem słabnącej koniunktury gospodarczej. Uwarunkowania makroekonomiczne (PKB, popyt 
krajowy, inflacja) niekorzystnie wpłynęły na dochody z podatku od towarów i usług. W okresie 
spowolnienia gospodarczego nastąpił wzrost ubytków w dochodach spowodowany nasileniem się 
oszukańczych praktyk.   

Tempo wzrostu gospodarczego zmniejszyło się z 4,5% w 2011 r. do 1,9% w 2012 r., tj. o 2,6 punktu 
procentowego. Dalszy spadek do 1,6% nastąpił w 2013 r., tj. o kolejne 0,3 punktu procentowego. 
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2012 r. był popyt zagraniczny, co niekorzystnie 
wpłynęło na dochody z podatku od towarów i usług. W eksporcie oraz wewnątrzwspólnotowej 
dostawie towarów obowiązuje stawka 0%, a dostawca ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku 
wynikającego z nabycia towarów i usług. Popyt krajowy zmniejszył się o 0,1%, do czego przyczynił 
się spadek akumulacji o 4,2%. Spożycie zwiększyło się o 1,0%. W 2013 r. głównym motorem wzrostu 
gospodarki nadal był popyt zewnętrzny. W latach 2012–2013 znacząco zmniejszyła się inflacja. 
Średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. był niższy niż w 2011 r. o 0,6 punktu 
procentowego, tj. zmniejszył się z 4,3% do 3,7%, a w 2013 r. był niższy niż w 2012 r. o 2,8 punktu 
procentowego, tj. zmniejszył się z 3,7% do 0,9%11.

W okresie słabnącej koniunktury u części przedsiębiorców powstały lub nasiliły się problemy 
z bieżącym regulowaniem zobowiązań podatkowych. malała skłonność przedsiębiorców 
do  wywiązywania się z  zobowiązań podatkowych. Kontrole prowadzone przez urzędy 
kontroli skarbowej potwierdziły, że występowało wysokie ryzyko oszustw podatkowych 
stanowiących poważne zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Wzrost zaległości bieżących 
w 2012 r., ewidencjonowanych w urzędach skarbowych, był spowodowany przede wszystkim 
wzrostem zobowiązań przypisanych na podstawie decyzji wymiarowych po kontrolach urzędów 
kontroli skarbowej i urzędów skarbowych. Tylko w 2012 r. zaległości ogółem w podatku od towarów 
i usług wzrosły o 23,8%, tj. o 2,9 mld zł i wyniosły 15,3 mld zł. Zaległości w VAT w 2012 r. wzrosły 
w tempie nienotowanym od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podobnie było w 2013 r. 

Urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej prowadzą działania mające na celu wykrywanie 
oszustw związanych z podatkiem VAT i wymierzanie zobowiązań podatkowych, a  także 
zapobieganie i przeciwdziałanie oszustwom. Urzędy skarbowe rejestrują i wykreślają z rejestru 
podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE, przyjmują deklaracje podatkowe, 
obsługują system wymiany informacji o podatku VAT (VIES), analizują informacje o transakcjach 
oraz podatnikach podatku od towarów i usług dostępne w systemie VIES, badają zasadności 
zwrotu podatku VAT, prowadzą kontrole podatkowe i czynności sprawdzających oraz współpracują 
z urzędami kontroli skarbowej oraz z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości 
podatkowych. Urzędy kontroli skarbowej prowadzą kontrole rzetelności deklarowanych podstaw 
opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą. Natomiast 
urzędy celne odpowiadają za pobór podatku od towarów i usług od importu towarów. 

11  Dane za 2013 r. szacunek wstępny GUS, styczeń 2014 r.  
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Na koniec 2013 r. administracja skarbowa obejmowała 16 urzędów kontroli skarbowej oraz 400 
urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii 
podatników, określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach 
skarbowych.  

ministerstwo Finansów oszacowało, że luka podatkowa12 w podatku VAT ogółem w gospodarce 
polskiej w latach 2009–2011 kształtowała się na podobnym poziomie i wyniosła 13,9% w 2009 r., 
14,2% w 2010 r. oraz 14% w 2011 r. Dla oszacowania luki podatkowej w podatku VAT zastosowano 
porównanie wartości podatku VAT pobranego w danym roku budżetowym (skorygowanego 
o pozycje niezwiązane bezpośrednio z podstawą opodatkowania) z wartością teoretyczną podatku 
VAT, która równa się podatkowi VAT, jaki powinien wpłynąć do budżetu państwa na podstawie 
danych statystycznych o podstawie opodatkowania podatkiem VAT. ministerstwo Finansów 
do zakończenia kontroli nie oszacowało luki w VAT w 2012, z uwagi na opóźnienie czasowe danych 
statystycznych (2,5 roku). 

Według przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej raportu, opublikowanego w 2013 r. 
i poświęconego szacowaniu oraz analizie luki w podatku VAT w państwach członkowskich UE13, 
luka podatkowa w VAT dla Polski w 2011 r., wyrażona jako udział w teoretycznych zobowiązaniach 
w podatku VAT, wyniosła 15%. Natomiast jej średni poziom w latach 2000-2011 wyniósł 13% i był 
niższy od średniego poziomu wyliczonego dla wszystkich państw członkowskich UE o 5 punktów 
procentowych w 2011 r. i 4 punkty procentowe od średniego poziomu w latach 2000–2011. Luka 
podatkowa w podatku VAT, wyrażona jako udział w PKB, wyniosła w 2011 r. 1,5%, a jej średni 
poziom w latach 2000–2011 wyniósł 1,1%, tj. mniej o 0,6 i 0,5 punktu procentowego w stosunku 
do średnich wielkości wyliczonych dla wszystkich państw UE. Jednym z powodów występowania 
luki podatkowej VAT jest unikanie płacenia podatków, wyłudzenia zwrotów VAT.  

Uchylanie się od podatku VAT występuje w całej Unii Europejskiej i prowadzi do znacznych strat 
budżetowych, a także naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania. Utrzymywanie się 
znacznych rozmiarów oszustw w VAT może powodować zakłócenia warunków konkurencji. 

Komisja Europejska od kilku lat wskazuje na potrzebę stworzenia systemu podatku VAT, który 
cechowałby się odpornością na nadużycia. W dniu 1 grudniu 2010 r. ogłosiła „Zieloną księgę 
w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu 
podatku VAT” (KOm (2010) 695), a w grudniu 2011 r. kolejny raport w tej sprawie (KOm (2011) 851). 
Z czterech rozważanych przez Komisję jeszcze w 2010 r. rozwiązań dotyczących weryfikacji sposobu 
poboru i kontroli VAT, w kolejnym komunikacie znalazły odzwierciedlenie dwa z nich: model 
hurtowni danych VAT14 oraz model dzielonych płatności15.  

12  Luka podatkowa rozumiana jako różnica miedzy tym co podatnik powinien płacić (teoretycznymi wpływami do budżetu), 
a tym co faktycznie płaci (rzeczywistymi wpływami do budżetu). 

13  Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 member States – Final Raport”, TAXUD/2012/DE/316, lipiec 2013. 

14  Standard Audit File for TAX (SAF-T), rozwiązanie opracowane przez OECD jako standard w relacjach podmiot gospodarczy 
– organy podatkowe. model, w ramach którego podatnik przekazuje w uzgodnionym formacie z góry określone dane 
na temat transakcji do prowadzonej przez siebie hurtowni danych VAT, do której dostęp miałyby organy podatkowe.

15  model, w którym klient zleca w swoim banku dokonanie płatności za towary lub usługi, a bank dzieli płatność na kwotę 
stanowiącą podstawę opodatkowania, wypłacaną dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT odprowadzaną 
bezpośrednio do organu podatkowego. Komisja Europejska w związku z krytyką metody dzielonych płatności uznała, że 
potrzebna jest dalsza analiza możliwości jej zastosowania.   
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Oszustwa w VAT mają często wymiar transgraniczny. W związku z tym zwalczanie uchylania się 
od opodatkowania VAT wymaga ścisłej współpracy między właściwymi organami każdego z państw 
członkowskich UE, odpowiedzialnymi za stosowanie przepisów w tej dziedzinie. 

Główne sposoby uchylania się od płacenia VAT to deklarowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych, 
podczas gdy towary pozostają na sprzedaż na rynku krajowym bez opłacania VAT, niezapłacenie 
VAT przez nabywcę w państwie przeznaczenia, wykorzystywanie faktur dokumentujących fikcyjne 
transakcje gospodarcze w celu obniżenia należności podatkowych z tytułu VAT lub jego wyłudzenie 
w postaci zwrotów VAT. Nadużycia zaplanowane są często w skomplikowany sposób – obejmują 
kilka państw członkowskich oraz uczestniczy w nich wiele firm. 

ministerstwo Spraw Wewnętrznych w raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r., podobnie 
jak w roku 2011, wskazało, że najistotniejsze, biorąc pod uwagę skalę zagrożeń dla interesów 
finansowych Państwa, są nieprawidłowości w obrocie paliwami, alkoholem, wyrobami tytoniowymi 
oraz złomem. Istotna pozostaje przestępczość gospodarcza ukierunkowana na osiąganie korzyści 
poprzez naruszenie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Szczególnie groźną formą 
oszustw dotyczących VAT są oszustwa karuzelowe16. Stopień skomplikowania tego typu spraw 
wynika z działania przestępców w środowisku międzynarodowym oraz teoretycznie nieograniczonej 
kwoty podatku, który może być przedmiotem wyłudzenia, przy stosunkowo niewielkich nakładach 
finansowych poczynionych przez oszustów. W 2012 r. wartość strat oszacowana przez Policję 
w dziedzinie przestępczości związanej z obrotem paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz 
tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług oraz innych podatków od osób fizycznych 
i prawnych wyniosła ponad 1.218 mln  zł i była na podobnym poziomie jak w 2011 r. (1.219 mln  zł). 
Wartość mienia odzyskanego przez Policję z tych naruszeń w 2012 r. wyniosła ponad 16 mln  zł i była 
wyższa niż w 2011 r. o 10%. Natomiast wartość mienia zabezpieczonego wyniosła w 2012 roku ponad 
15 mln  zł i była niższa o 21%.  

Rada Unii Europejskiej mając na uwadze, że zwalczanie uchylania się od podatku od wartości dodanej 
wymaga ścisłej współpracy między właściwymi organami każdego państwa członkowskiego przyjęła 
rozporządzenie w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej. Do końca 2011 r. było to rozporządzenie nr 1798/2003 z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości 
dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/9217, a następnie w związku ze zmianami zasad 
współpracy, rozporządzenie nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy 
administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. 

16  Oszustwo karuzelowe w handlu wewnątrzwspólnotowym (czyli karuzela podatkowa) to przestępstwo popełniane 
w sposób zorganizowany, przy wykorzystaniu opodatkowania (podatkiem VAT) stawką 0% wewnątrzwspólnotowych 
dostaw towarów. W uproszczeniu, mechanizm oszustwa można określić jako fikcyjny lub w części rzeczywisty przepływ 
towarów pomiędzy co najmniej dwoma (w praktyce znacznie więcej) krajami UE, organizowany w taki sposób, że towary 
te „fakturowo” lub w części w rzeczywistości wracają do państw pochodzenia. W przypadku oszustwa karuzelowego 
obowiązuje określony podział funkcji w ramach grup zaangażowanych w nią podmiotów. Podstawową rolę w większości 
mechanizmów oszustw w podatku VAT, w tym w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, odgrywa znikający podatnik.
Znikający podatnik oznacza podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który z potencjalnym 
zamiarem oszustwa, nabywa towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, nie płacąc podatku VAT, i  zbywa 
je z uwzględnieniem podatku VAT, nie przekazując należnego podatku VAT do budżetu państwa. Nadana mu nazwa odnosi 
się do charakterystycznego dla tego rodzaju podmiotów zachowania, tj. przerwy w łańcuchu dostaw opodatkowanych 
podatkiem od  wartości dodanej, powstałej za  sprawą jednego z  zaangażowanych weń podatników, który znika 
pozostawiając po sobie nieuregulowane kwoty podatku należnego, odliczanego następnie przez kolejnego handlowca 
w łańcuchu.

17  Dz.U. UE L 264 z 15.10.2003 r., s. 1 ze zm. 
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Instrumenty (narzędzia) mające na celu poprawę walki z oszustwami związanymi z podatkiem 
od wartości dodanej w Unii Europejskiej zawarte w rozporządzeniu Rady (UE) Nr 904/2010 w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej 
to przede wszystkim:  

 − w y m i a n a  a u t o m a t yc z n a  i n fo r m a c j i  z a   p o m o c ą  s y s t e m u  V I E S  o   t r a n s a k c j a c h 
wewnątrzwspólnotowych oraz podmiotach dokonujących takich transakcji, w szczególności 
wymiana informacji obejmująca sumę dostaw towarów i świadczenia usług (objętych informacjami 
podsumowującymi) przez podatników danego kraju członkowskiego UE do poszczególnych 
podatników z innego kraju członkowskiego UE oraz sumy dostaw towarów i świadczenia 
usług każdego z podatników z danego kraju członkowskiego UE do podatnika z innego kraju 
członkowskiego UE; 

 − wymiana informacji na wniosek kraju członkowskiego UE, umożliwia przekazywanie informacji, 
które mogą pomóc w dokonaniu właściwego wymiaru podatku VAT, w kontrolowaniu 
prawidłowego stosowania podatku VAT; 

 − prowadzenie kontroli jednoczesnych, kontroli prowadzonych na wniosek państwa członkowskiego, 
które uzna że prowadzenie takich kontroli będzie skuteczniejsze niż kontroli prowadzonych tylko 
przez jedno państwo członkowskie; 

 − współpraca w obszarach roboczych w ramach sieci Eurofisc, polegająca na sprawnej wymianie 
ukierunkowanych informacji między państwami członkowskimi, pozwalająca na szybsze 
reagowanie na wyróżniające się nowatorstwem lub szczególnie dużą skalą metody oszustw 
podatkowych; Eurofisc pełni funkcję wielostronnego systemu ostrzegawczego w dziedzinie 
zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT.  

W ramach Eurofisc funkcjonują obecnie cztery obszary robocze, w ramach których współpraca 
ukierunkowana jest na wykrywanie oszustw: 

 − karuzelowych oraz oszustw z wykorzystaniem znikającego podatnika,   
 − związanych z handlem samochodami i innymi środkami transportu,  
 − przy zastosowaniu procedury celnej 42.  

Czwarta grupa robocza to grupa obserwacyjna, w ramach której analizuje się trendy w oszustwach, 
nowych modelach dokonywania oszustw, metodach ich wykrywania i zwalczania. Państwo 
członkowskie może swobodnie wybrać, w której z grup roboczych chce uczestniczyć. 

Koordynatorem udziału Polski w sieci Eurofisc jest Departament Kontroli Skarbowej w ministerstwie 
Finansów. Urzędy kontroli skarbowej prowadzą analizy mające na celu typowanie podmiotów, które 
mają być monitorowane w sieci Eurofisc (np. uzasadnione podejrzenie, świadomego bądź nie, 
uczestnictwa w oszustwie karuzelowym) oraz wykrywanie nowych rodzajów oszustw w podatku 
od towarów i usług. 

Centralnym Biurem Łącznikowym (CLO) w polskiej administracji podatkowej, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania 
oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, jest Departament Administracji Podatkowej 
w ministerstwie Finansów. Natomiast do wymiany informacji o podatku VAT z krajami członkowskimi, 
za pośrednictwem systemu VIES, upoważnione jest Biuro Wymiany Informacji Podatkowych 
(BWIP) w Koninie, funkcjonujące w ramach Izby Skarbowej w Poznaniu. Urzędy skarbowe stanowią 
podstawową część struktury odpowiedzialnej za wymianę informacji za pośrednictwem systemu 
VIES, w szczególności wprowadzają do systemu dane z informacji podsumowujących, dane 



I N F O R m A C J E  S Z C Z E G Ó Ł O W E

17

identyfikujące podatników, sporządzają i przesyłają wnioski kierowane do państw członkowskich 
UE oraz gromadzą dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi na wniosek administracji krajów 
członkowskich UE. Urzędy kontroli skarbowej sporządzają i przesyłają wnioski kierowane do krajów 
członkowskich UE oraz realizują wnioski pochodzące z krajów członkowskich UE. 

W okresie objętym kontrolą, jak również bezpośrednio po tym okresie, wprowadzono do ustawy 
o podatku od towarów i usług zmiany służące uproszczeniu rozliczenia zobowiązań podatkowych 
jak również zmiany służące zapobieżeniu oszustwom podatkowym. Z dniem 1 października 
2013 r. wprowadzono do ustawy o VAT regulacje dotyczące odpowiedzialności podatkowej nabywcy 
za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Na podstawie art. 105a ustawy o VAT, podatnik, na rzecz 
którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do tej ustawy (tj. wyrobów 
stalowych, paliw i złota), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy tych 
towarów, za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę 
dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli: 1) wartość ww. towarów nabywanych od jednego 
podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 
50.000 zł, oraz 2) w momencie dostawy tych towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione 
podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego 
rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Podstawą 
objęcia nabywcy odpowiedzialnością solidarną jest wyłącznie zaległość podatkowa dostawcy 
wynikająca z niewpłaconego przez niego podatku. Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie  zmiany 
wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych 
w gospodarce, zwaną „ustawą deregulacyjną”. Podstawową zmianą jest zniesienie 90-dniowego 
terminu, po upływie którego mały18 podatnik, pomimo nieuregulowania należności przez jego 
kontrahenta, obowiązany był do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów 
i świadczonych usług. W wyniku wprowadzonych zmian mały podatnik rozliczający się metodą 
kasową jest obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych dostaw towarów 
i świadczenia usług, co do zasady, dopiero w momencie, gdy kontrahent ureguluje należność 
za towar lub usługę. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 
eksport towarów, import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem 
na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania 
jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane 
na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 
ustawy). Należny z tytułu obrotu podatek rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, 

18  mały podatnik – to podatnik podatku od towarów i usług:
a)  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej 

w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
b)  prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą 

lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych 
postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 
wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

–   przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;
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do którego następuje dostawa towarów. Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: podmiot 
z jednego państwa członkowskiego (nie zawsze musi być podatnikiem VAT) musi nabyć prawo 
do rozporządzania towarami jak właściciel; tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana 
dostawa oraz po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego 
niż państwo wysyłki. Dostawa wewnątrzwspólnotowa polega na wywozie towarów z terytorium 
kraju, w wykonaniu czynności uznanych za dostawę, na terytorium innego kraju członkowskiego; 
w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (stosuje się stawkę 0%) następuje 
zwolnienie dostawy z opodatkowania, jednak z zachowanym prawem do odliczenia podatku 
naliczonego od nabycia towarów, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, ponieważ 
rozliczenie podatku następuje przez nabywcę dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów.  

W okresie objętym kontrolą stawka podstawowa wynosiła 23%. Dla towarów i usług wymienionych 
w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosiła 8%, a towarów 
i usług wymienionych w załączniku nr 10 – 5%. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz 
eksporcie towarów stawka wynosiła 0%. 

Na podstawie art. 86. ust 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane 
do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem 
wyjątków określonych ustawowo. Na podstawie art. 87 ustawy w przypadku gdy kwota podatku 
naliczonego, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma 
prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 
na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku, następuje generalnie w terminie 60 dni od dnia 
złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę 
na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga 
dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu 
zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, 
kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 
lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone 
przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną 
kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej 
w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku wydłużenia 
terminu, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni, 
jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie 
odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem 
został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 2, lub później, zwrotu 
dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia. Zabezpieczenie majątkowe 
może być złożone w formie: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla 
z poręczeniem wekslowym banku; czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, 
papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez 
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych 
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o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez 
podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

Podatnicy podatku VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej 
w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 1). Naczelnik 
urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT 
czynnego” lub w przypadku podatników zwolnionych jako „podatnika VAT zwolnionego”. 

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy, podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako 
podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej 
dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu 
skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. 
Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, 
jako podatnika VAT UE. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT 
UE wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany na piśmie 
zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego; 
zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Zgłoszenie 
to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako 
podatnika VAT UE. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych 
miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla 
z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.  

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy na podatnikach podatku VAT ciąży obowiązek składania w urzędzie 
skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym miesiącu. W sytuacjach określonych w ustawie podatnicy mogą 
składać deklaracje za okresy kwartalne. 

Na podstawie art. 100 ustawy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani 
składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach tzw. informacje 
podsumowujące. 

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu 
skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy, dla których 
okresem rozliczeniowym jest kwartał, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za okresy 
kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego. 

Zgodnie z art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa19 jeżeli w postępowaniu 
podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, 
nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania 
podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której 
określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku 
lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku 
od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której 

19  Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. 
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określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
(art. 21 § 3a O.p.).

Procedury kontroli wykonania zobowiązań podatkowych przez organy kontroli skarbowej określa 
ustawa z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej20. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy do zakresu 
kontroli skarbowej należy m.in. kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 
prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także 
innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz  
ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. 

 3.2  Wyniki kontroli

3.2.1. Działania organów kontroli skarbowej  

Typowanie podmiotów do postępowania kontrolnego, opracowywanie planów kontroli 

W poddanych badaniom urzędach kontroli skarbowej, przygotowując propozycje podmiotów 
do kontroli, analizą obejmowano istotne wskazania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, w tym:  

 − wyniki analizy danych z VIES o rozbieżnościach między deklarowanymi przez polskich podatników 
nabyciami a deklarowanymi przez kontrahentów unijnych dostawami do Polski,  

 − informacje otrzymane z innych państw członkowskich UE na wnioski administracji polskiej, 
kierowane na podstawie rozporządzenia Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej oraz 
zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej,

 − informacje wymieniane w ramach sieci Eurofisc o podmiotach podejrzewanych o udział 
w oszustwach podatkowych, 

 − ustalenia wywiadu skarbowego.  

Typując podmioty do kontroli przestrzegano zaleceń Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 
określonych w corocznych „Zadaniach urzędów kontroli skarbowej”, wytycznych zawartych 
w programach kontroli koordynowanych oraz informacje o nieprawidłowościach przekazywane 
w pismach Departamentu Kontroli Skarbowej ministerstwa Finansów.  

W procesie typowania podmiotów do kontroli uwzględniano m.in. wnioski urzędów skarbowych, 
innych urzędów kontroli skarbowej, Policji, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej, Departamentu Kontroli Skarbowej ministerstwa Finansów. W celu wytypowania 
podmiotów do  kontroli przeprowadzano analizy indywidualnych podmiotów i  grup 
podmiotów. Prowadzone analizy miały na celu zebranie informacji o podatnikach i określenie 
prawdopodobieństwa ich udziału w oszustwach podatkowych. Analizy podmiotów indywidualnych 
przeprowadzano na bieżąco w związku z otrzymaniem wniosków wewnętrznych lub zewnętrznych 
o przeprowadzenie kontroli. Analizami systemowymi obejmowano wybrane branże oraz obszary 
szczególnego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Prace miały na celu odtworzenie łańcucha 
dostaw, zdiagnozowanie możliwości występowania oszustwa. Na podstawie przeprowadzonych 
analiz wskazywano propozycje podmiotów do kontroli ze wskazaniem przedmiotu kontroli 
oraz przesłanek uzasadniających jej podjęcie. Podjęte przez urzędy kontroli skarbowej działania 
i rozwiązania systemowe pozwalały na wytypowanie podmiotów do kontroli o podwyższonym 
ryzyku wystąpienia nieprawidłowości.   

20  Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.
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W celu poprawy efektywności typowania podmiotów do kontroli Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej zobowiązał wybrane urzędy kontroli skarbowej do prowadzenia analiz pozwalających 
na identyfikację podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych w wybranych 
obszarach. Przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych dokonywano analizy danych 
z dostępnych baz, prowadzono monitoring sieci Internet. Wykazy wytypowanych w wyniku 
tych czynności podmiotów o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości w VAT były 
przekazywane i wykorzystane przez właściwe miejscowo urzędy kontroli skarbowej. 

Badane urzędy kontroli skarbowej rzetelnie sporządzały plany kontroli, wykazując podmioty, 
u których przeprowadzona analiza wykazała podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 
Przy tworzeniu planów wykorzystywano głównie wyniki własnych analiz, wnioski urzędów 
skarbowych, izb skarbowych i innych urzędów kontroli skarbowej. Postępowania kontrolne, 
stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej prowadzono zgodnie z planem kontroli. Nie 
stwierdzono nieuzasadnionych odstępstw w realizacji planów kontroli. Niepełna realizacja planów 
kontroli wynikała z konieczności szybkiego reagowania na wydarzenia i wszczynania postępowań 
kontrolnych w trybie doraźnym wobec podmiotów działających w branżach szczególnie wrażliwych 
na oszustwa karuzelowe, szybkiej reakcji na informacje Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej, wszczynania postępowań przed dokonaniem zwrotu VAT. Przy podejmowaniu decyzji 
o umieszczeniu podmiotu w planie kontroli lub podjęciu kontroli doraźnej decydujące znaczenie 
miała ocena stopnia ryzyka unikania przez podmiot zobowiązań podatkowych oraz ujawnienie 
w toku analiz przesłanek lub okoliczności mogących świadczyć o przestępczym charakterze 
prowadzonej działalności. Podstawą wytypowania podmiotów do kontroli doraźnych były 
głównie wnioski inspektorów kontroli skarbowej, którzy w ramach prowadzonych już postępowań 
kontrolnych wskazywali na nieprawidłowości u kontrahentów podatnika, wnioski wywiadu 
skarbowego, komórki zajmującej się typowaniem podmiotów do kontroli sporządzone na podstawie 
wyników własnych analiz oraz ustalenia prokuratury w związku z już toczącym się śledztwem. 

Poddane badaniom urzędy kontroli skarbowej w 2012 r. zakończyły 1.746 kontroli dotyczących 
rozliczeń VAT, tj. o 7,0% mniej niż w 2011 r. mniejsza była liczba zakończonych kontroli planowych 
oraz liczba zakończonych kontroli doraźnych. W 2011 r. zakończono 1.000 kontroli planowych i 877 
kontroli doraźnych, a w 2012 r. 904 kontrole planowe i 842 kontrole doraźne. W I półroczu 2013 r. 
zakończono 728 kontroli (w tym 384 planowe), tj. o 102 mniej niż w I półroczu 2012 r. 

Skuteczność kontroli przeprowadzonych przez badane urzędy kontroli skarbowej, mierzona relacją 
liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wszystkich przeprowadzonych 
kontroli z 68,6% w 2011 r. zwiększyła się do 70,8% w 2012 r. W I półroczu 2013 r. stwierdzeniem 
nieprawidłowości zakończyło się 77,7% kontroli, podczas gdy w I półroczu 2012 r. 68,8%.   

W skali kraju liczba kontroli przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej wzrosła. 
W 2012 r. inspektorzy kontroli skarbowej przeprowadzili 3.120 kontroli VAT, tj. o 4,8% więcej 
niż w 2011 r.  W I półroczu 2013 r. przeprowadzono 1.496 kontroli, tj. o 4,4% więcej niż w I półroczu 
2012 r. Skuteczność kontroli prowadzonych przez wszystkie urzędy kontroli skarbowej w kraju, 
pogorszyła się w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. Poprawa nastąpiła w I półroczu 2013 r. Częstotliwość 
stwierdzonych nieprawidłowości w toku kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej 
(dane bez kontroli i audytów środków unijnych, ministerstwo Finansów nie monitorowało w takim 
ujęciu danych dla kontroli VAT) obniżyła się z 83,3% w 2011 r. do 80,2% w 2012 r. oraz wzrosła 
do 91,2% w I półroczu 2013 r. 
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Zakres i wyniki kontroli skarbowej  

W badanym okresie polecenia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej zaktywizowały 
podległe organy kontroli skarbowej w zakresie kontroli obrotu towarami wrażliwymi oraz 
wymierzenia należnych podatków. monitorowane były obszary, w których zidentyfikowano istotne 
nieprawidłowości m.in. rynek obrotu paliwami, stalą, złomem, olejem technicznym. Znaczna 
część postępowań kontrolnych w wymienionych obszarach prowadzona była we współpracy 
z prokuraturą, Policją, w tym Centralnym Biurem Śledczym, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
a także administracjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Urzędy kontroli skarbowej 
w kraju wykryły liczne przypadki uszczupleń VAT.   

1. Ujawniono znaczne nieprawidłowości w  obrocie paliwami płynnymi. W  2012 r. i  I półroczu 
2013  r. zakończone zostały postępowania kontrolne prowadzone przez urzędy kontroli 
skarbowej w 399 podmiotach. Nieprawidłowości skutkujące wydaniem decyzji albo złożeniem 
przez podatników korekt deklaracji stwierdzono u  267 podmiotów. Kwota stwierdzonych 
uszczupleń podatku VAT wyniosła 859,7 mln  zł. 

2. W związku z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości, jakie na początku 2012 r. wpłynęły 
do ministerstwa Finansów od podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą produktów 
stalowych, zintensyfikowane zostały działania kontrolne obejmujące obrót stalą. Urzędy 
kontroli skarbowej przeprowadziły analizę dostaw wewnątrzwspólnotowych stali na  polski 
rynek. Do końca I półrocza 2013 r. zakończono ponad 100 kontroli podmiotów dokonujących 
obrotu tymi wyrobami. Kwota ustaleń z zakończonych kontroli wyniosła 327 mln  zł. W półroczu 
2013 r. nie było zakończonych jeszcze 340 postępowań kontrolnych. Większość stwierdzonych 
nieprawidłowości dotyczyła nabyć wewnątrzwspólnotowych i  dalszej dystrybucji towaru. 
ministerstwo Finansów oszacowało nieprawidłowości w  niezakończonych kontrolach na 
800 mln  zł.     

3. Urzędy kontroli skarbowej kontynuowały rozpoczęte w  2010 r. kontrole w  podmiotach 
dokonujących obrotu złomem. Do  końca  maja 2013 r. zakończono 426 postępowań 
kontrolnych, w których ujawniono uszczuplenia w VAT na kwotę 617 mln  zł, głównie z tytułu 
wystawienia faktur dokumentujących fikcyjne transakcje gospodarcze. W  wyniku kontroli 
dokonano zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na kwotę 239 mln  zł.  

W celu oceny skuteczności wprowadzonego w 2011 r. mechanizmu odwrotnego opodatkowania 
w obrocie złomem oraz w związku z sygnałami wpływającymi od podmiotów zewnętrznych 
o nieprawidłowościach w jego stosowaniu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej polecił 
podległym urzędom przeprowadzenie kontroli prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów 
i usług podmiotów prowadzących działalność w tej branży. Wszczęto 60 postępowań 
kontrolnych w 44 podmiotach. Zakończone do dnia 13 listopada 2013 r. kontrole wskazują, 
że wprowadzenie tego mechanizmu skutkowało zmniejszeniem wielkości fikcyjnego obrotu 
złomem, choć nie wyeliminowało go w całości. 

4. Urzędy kontroli skarbowej w  2012 r. rozpoczęły kontrolę koordynowaną w  podmiotach 
dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W  efekcie przeprowadzonych 
analiz wytypowano 189 podatników podejrzewanych o udział w oszustwach podatkowych. 
Do  końca  I półrocza 2013 r. zakończono 12 z  47 wszczętych postępowań kontrolnych. 
Ustalenia w podatku VAT z zakończonych postępowań wyniosły 142 mln  zł. W trakcie kontroli 
zabezpieczono na rachunkach bankowych kwotę 22 mln  zł. 
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5. W wyniku sygnałów kierowanych do  ministerstwa Finansów przez podmioty zewnętrzne 
o  nieprawidłowościach w  obrocie olejem technicznym, Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej zlecił podjęcie skoordynowanych działań kontrolnych w stosunku do podmiotów 
dokonujących obrotu tym towarem. W  I półroczu 2013 r. 11 urzędów kontroli skarbowej 
wszczęło postępowania kontrolne w 40 podmiotach, w toku których ustalono dwa mechanizmy 
oszustw w  podatku VAT skutkujących zaniżeniem wpływów z  tego podatku do  budżetu 
państwa. Ustalenia w  podatku VAT z  zakończonych postępowań kontrolnych wyniosły 
64 mln  zł. Urzędy kontroli skarbowej złożyły do urzędów skarbowych wnioski o dokonanie 
zabezpieczeń na majątku podatników na kwotę 36 mln  zł. 

Istotnym problemem było wykorzystywanie faktur dokumentujących fikcyjne transakcje 
gospodarcze w celu obniżenia należności podatkowych z tytułu VAT lub jego wyłudzenie 
w postaci zwrotów VAT. Inspektorzy kontroli skarbowej w badanym okresie wykryli 228 tys. faktur 
dokumentujących fikcyjne transakcje gospodarcze. Wzrosła liczba wykrytych faktur oraz wartość 
transakcji z nich wynikająca. Wykryto:  

 − w 2011 r. – 119,9 tys.  faktur na kwotę 5.822,5 mln  zł, 
 − w 2012 r. – 153,7 tys.  faktur na kwotę 15.486,9 mln  zł,
 − w I półroczu 2013 r. – 74,0 tys.  faktur na kwotę 9.115,2 mln  zł.  

W badanym okresie organy kontroli skarbowej czynnie wykorzystywały instrumenty mające na celu 
zwalczanie oszustw zawarte w rozporządzeniu Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy 
administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. 

Badane urzędy kontroli skarbowej w trybie art. 7 rozporządzenia Rady (UE) wysłały w 2012 r. 553 
wnioski, tj. o 239 więcej niż w 2011 r.21, a w I półroczu 2013 r. 543 wnioski. Uzyskane w ramach 
współpracy administracyjnej informacje przyczyniły się do ustalenia nieprawidłowości na kwotę  
392,4 mln  zł22, w tym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy na kwotę 283,8 mln zł.

Polska uczestniczyła w 12 kontrolach wielostronnych (jednoczesnych) realizowanych wspólnie 
z administracjami podatkowymi innych krajów członkowskich UE. Kontrole wielostronne 
dotyczyły m.in. obrotu stalą, odpadami, branży elektronicznej oraz paliw. Trzy spośród 12 kontroli 
wielostronnych wszczęto z inicjatywy polskich organów kontroli skarbowej. W wyniku zakończonych 
do 30 czerwca 2013 r. pięciu kontroli, administracje podatkowe państw członkowskich UE wymierzyły 
zobowiązania w VAT w kwocie 34,8 mln  euro, w tym dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej polskim 
podatnikom w kwocie 6,4 mln  euro. Spośród pięciu urzędów kontroli skarbowej objętych kontrolą, 
w kontrolach wielostronnych uczestniczyli przedstawiciele UKS w Lublinie, UKS w Poznaniu, UKS 
w Warszawie oraz UKS we Wrocławiu.  

W badanym okresie Polska czynnie uczestniczyła w dwóch z czterech obszarów roboczych sieci 
Eurofisc, tj.: 

 − obszarze, w którym wymieniane są sygnały wczesnego ostrzegania o zaobserwowanych 
zagrożeniach, nowych oszustwach w VAT,  

 − obszarze, w którym współpraca ukierunkowana jest na analizowanie i weryfikowanie 
otrzymywanych ostrzeżeń o podejrzanych transakcjach i podmiotach oraz wykrywanie podmiotów, 
które powinny być monitorowane przez Polskę lub inne państwa. 

21  W 2011 r. były to wnioski kierowane na podstawie poprzedniego rozporządzenia o współpracy, tj. rozporządzenia Rady 
nr 1798/2003  z 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

22  Część postępowań kontrolnych w ramach których wystąpiono do państw członkowskich UE o udzielenie informacji nie 
została zakończona. 
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Od początku istnienia sieci Eurofisc do końca I półrocza 2013 r. strona polska otrzymała informacje 
o 859 podmiotach polskich oraz przekazała informacje zwrotne o 390 podmiotach. W 130 
przypadkach czynności kontrolne potwierdziły wystąpienie oszustwa. Ponadto administracja 
polska przekazała do sieci informacje o 73 podmiotach krajowych. ministerstwo Finansów kierowało 
do podległych jednostek informacje o schematach oszustw podatkowych, otrzymane od innych 
krajów członkowskich UE polecając bieżące monitorowanie nowych obszarów ryzyka.  

W 2013 r. administracja polska rozpoczęła współpracę w ramach kolejnego obszaru roboczego sieci 
Eurofisc. Współpraca państw członkowskich w tym obszarze ukierunkowana jest na wykrywanie 
oszustw, polegających na unikaniu płacenia VAT od importu towarów podlegających odprawie 
celnej, przy zastosowaniu procedury 42. ministerstwo Finansów w 2012 r. przeprowadziło 
analizę funkcjonowania procedury celnej 42 oraz oszustw podatkowych popełnianych przy jej 
wykorzystaniu. Wyniki analizy wskazały na potrzebę intensyfikacji wymiany informacji pomiędzy 
organami celnymi i podatkowymi oraz pomiędzy administracjami podatkowymi państw 
członkowskich UE. W dniu 26 stycznia 2013 r. minister Finansów podjął decyzję o przystąpieniu 
Polski do obszaru roboczego sieci Eurofisc. W lutym 2013 r. zgłoszony został udział w charakterze 
obserwatora, a w październiku  2013 r. w pełnym zakresie. W związku z przystąpieniem do kolejnego 
obszaru roboczego polska administracja skarbowa i celna uzyskała dostęp do danych o odprawach 
w procedurze celnej 42 gromadzonych przez państwa członkowskie UE. 

Stosowanie procedury celnej 42 to obszar o zwiększonym ryzyku wystąpienia oszustw podatkowych. 
Istnieje ryzyko, że towary wwiezione w ramach tej procedury pozostaną – nieopodatkowane – 
w kraju członkowskim UE przywozu, albo że nie zostaną opodatkowane VAT w kraju członkowskim 
przeznaczenia, w którym podlegają konsumpcji. Trybunał Obrachunkowy ustalił23, że straty 
wszystkich państw członkowskich mogą wynosić 29% teoretycznie należnego podatku VAT 
od podstawy opodatkowania dla wszystkich przywozów dokonanych w ramach procedury celnej 42. 
Szybka i pełna wymiana informacji między państwami członkowskimi, w której uczestniczą organy 
podatkowe i celne, wydaje się być niezbędnym elementem działań mających na celu zwalczanie 
oszustw w tym obszarze. NIK zwraca uwagę, że administracja polska zakończyła przygotowania 
do współpracy w ramach obszaru roboczego sieci Eurofisc dopiero po 2,5 roku od jego utworzenia. 

Administracja polska nie prowadziła współpracy w obszarze roboczym sieci Eurofisc, w którym 
wymieniane są  informacje o obrocie samochodami, statkami i  samolotami. Uczestniczy 
w nim 21 państw oraz dwa państwa w charakterze obserwatora. Obszar ten w dużej części jest 
powieleniem funkcjonującej wcześniej wymiany informacji w ramach sieci Autocanet, w której 
polska administracja skarbowa uczestniczyła częściowo, tj. uzyskiwała informacje o transakcjach 
od pozostałych uczestników. ministerstwo Finansów nie planuje przystąpienia do tego obszaru, 
ponieważ w ramach Eurofisc nie jest możliwy jedynie bierny udział, państwa uczestniczące mają 
obowiązek systematycznego dostarczania danych o transakcjach, a w polskim systemie VIES brak 
jest informacji jakiej branży dotyczą wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów. Ponadto 
ministerstwo Finansów oceniło, że udział w sieci Autocanet nie przyniósł wymiernych efektów. 
Ocena ministerstwa Finansów została oparta na efektywności działań prowadzonych na podstawie 
informacji otrzymywanych w ramach sieci Autocanet. 

23  Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 13/2011 „Czy mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze 
celnej 42 zapobiegają uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich przypadków?”. W raporcie przedstawiono 
wyniki kontroli przeprowadzonej w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kontrolą objęto transakcje 
dokonane w 2009 r. 
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Zgodnie z art. 34 rozporządzenia Rady (UE) w sprawie współpracy administracyjnej oraz 
zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej państwa członkowskie uczestniczą 
w wybranych przez siebie dziedzinach roboczych Eurofisc, mogą również podjąć decyzję 
o zaprzestaniu swojego uczestnictwa. Państwa, które zdecydowały się na uczestniczenie w wybranej 
dziedzinie biorą aktywny udział w wielostronnej wymianie ukierunkowanych informacji między 
wszystkimi uczestniczącymi państwami członkowskimi. Zdaniem NIK minister Finansów powinien 
systematycznie monitorować efekty współpracy w ramach sieci Eurofisc oraz analizować korzyści 
jakie mógłby przynieść udział administracji polskiej w obszarze roboczym, w ramach którego 
wymieniane są informacje o obrocie samochodami, statkami i samolotami. 

W ministerstwie Finansów sygnały o nadużyciach wpływające od jednostek podległych ministrowi 
Finansów, jak również od podmiotów zewnętrznych przekazywano do służb kontrolnych celem 
weryfikacji, a także rozpatrywano pod kątem konieczności dokonania zmian w przepisach. 

Wywiad skarbowy zdiagnozował 160 mechanizmów popełniania przestępstw, w tym 45 związanych 
z naruszeniem ustawy o podatku od towarów i usług. Działania wywiadu skarbowego oparte były 
na współpracy z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Centralnym 
Biurem Antykorupcyjnym. W wyniku podjętych – na wniosek wywiadu skarbowego – działań 
kontrolnych, ujawniono ubytki w dochodach z VAT na kwotę 829,1 mln  zł w 2011 r., 1.938,9 mln zł 
w 2012 r. oraz 1.344,5 mln  zł w I półroczu 2013 r. Na wnioski wywiadu skarbowego dokonano 
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych o wartości 148,9 mln  zł w 2011 r., 386,0 mln  zł w 2012 r. 
oraz 875,7 mln  zł w I półroczu 2013 r.  

W latach 2012–2013 nastąpiła intensyfikacja wymiany informacji między Generalnym Inspektorem 
Informacji Finansowej i organami kontroli skarbowej w sprawach zwalczania oszustw w podatku 
od towarów i usług, w szczególności w obrocie stalą. Generalny Inspektor Informacji Finansowej 
skierował do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej 184 powiadomienia w 2011 r., 385 w 2012 r. oraz 
895 do 14 października 2013 r. Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wystąpili do Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej z 281 wnioskami o przekazanie informacji w 2011 r., 546 wnioskami 
w 2012 r. oraz 1.050 do 14 października 2013 r. Dane te były wykorzystywane do analiz mających 
na celu wykrycie podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzania VAT. 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej w 2012 roku wszczął24, na podstawie uzyskanych 
informacji, 1523 postępowania analityczne, a w 2011 r. 1505 postępowań, w wyniku których m.in.:   

 − przekazał do prokuratur 111 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania 
pieniędzy dotyczących prawie 600 podmiotów oraz wartości majątkowych na kwotę 4,6 mld zł 
(w 2011 r. 130 zawiadomień dotyczących prawie 600 podmiotów oraz wartości majątkowych 
na kwotę 3,9 mln  zł);

 − zablokował 141 rachunków, na których zgromadzono 66,5 mln  zł (w 2011 r. 314 rachunków, 
na których znajdowało się 96,1 mln  zł);

 − przekazał z własnej inicjatywy do uprawnionych organów i jednostek 989 informacji o podejrzanych 
transakcjach, tj. o 85% więcej niż w 2011 roku.  

minister Spraw Wewnętrznych w raporcie o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r. wskazał, 
że w 2012 r. w prokuraturze zostały wszczęte 83 postępowania w sprawach nadużyć w obrocie 
paliwami (w 2011 r. 96). Sporządzonych zostało 71 aktów oskarżenia (w 2011 r. 97) przeciwko 

24  Dane ogółem, Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie prowadzi statystyk odrębnie dla problematyki VAT. 
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399 osobom (w 2011 r. 453). W sprawach dotyczących tzw. przestępczości paliwowej uzyskano 
wyroki skazujące wobec 282 osób (w 2011 r. 263). Umorzono 48 postępowań przygotowawczych 
(w 2011 r. 51). Skala nadużyć w sprawach zakończonych aktami oskarżenia wyniosła w 2012 roku 
1.339, 2 mln  zł. Jednostki prokuratury wszczęły w sprawach nadużyć w obrocie złomem stali 
i wyrobami stalowymi w 2012 roku 92 postępowania (w 2011 roku 74). Sporządzono 35 aktów 
oskarżenia (w 2011 r. 30) przeciwko 191 podejrzanym (w 2011 r. 119). Wyrokami zakończono łącznie 
20 spraw (w 2011 r. 58), w których skazano 38 osób (w 2011 r. 55).  

W badanym okresie wystąpił znaczny wzrost kwoty uszczupleń w VAT stwierdzonych przez urzędy 
kontroli skarbowej. W 2012 r. wyniosły one 2.745,5 mln  zł, podczas gdy w 2011 r. 1.454,8 mln zł. 
W I półroczu 2013 r. stwierdzono uszczuplenia na kwotę 2.074,0 mln  zł. Na ogólną kwotę uszczupleń 
składały się:     

 − ustalenia z decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,  w których wymierzono 
zobowiązania podatkowe w VAT w kwocie 1.345,1 mln  zł w 2011 r., 2.640,5 mln  zł w 2012 r. oraz 
2.029,1 mln  zł w I półroczu 2013 r.,   

 − ustalenia z korekt deklaracji podatkowych złożonych przez podatników w następstwie kontroli 
przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej na kwotę 109,7 mln  zł w 2011 r.,  105,0 mln  zł 
w 2012 r. oraz 45,9 mln  zł w I półroczu 2013 r.    

Ujawnione przez badane przez NIK urzędy kontroli skarbowej uszczuplenia w dochodach z VAT 
stanowiły 67% ustaleń wszystkich urzędów kontroli skarbowej w kraju. Problemem był niski poziom 
odzyskiwanych przez budżet państwa kwot wynikających z wydanych decyzji pokontrolnych i korekt 
deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług. Wyniki kontroli NIK prowadzonych w pięciu 
urzędach kontroli skarbowej wykazały, że do budżetu państwa wpłynęło 22,7% kwoty ustaleń 
z decyzji pokontrolnych i korekt deklaracji w 2011 r., 8,8% w 2012 r. oraz 4,8% w I półroczu 2013 r. 

Głównymi przyczynami nieskutecznego egzekwowania kwot wymierzonych zobowiązań 
podatkowych był brak majątku u dłużników. Przyczyna dysproporcji pomiędzy wpływami, a kwotą 
ustaleń wynika m.in. z wydawania decyzji podmiotom pełniącym w procederze wyłudzania podatku 
od towarów i usług rolę „znikającego podatnika”, które w większości nie dysponują jakimkolwiek 
majątkiem. 

W 2012 r. i I półroczu 2013 r. w wyniku ujawnienia przez badane przez NIK urzędy kontroli skarbowej 
przestępstw lub wykroczeń skarbowych:  

 − wszczęto 779 postępowań karnych skarbowych, 
 − zakończono 838 postępowań karnych skarbowych, 
 − do sądów skierowano 355 aktów oskarżenia, 
 − sądy wydały 255 orzeczeń skazujących, 
 − do sądów skierowano 146 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 
 − sądy zatwierdziły 141 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Jakość decyzji wymiarowych, mierzona relacją liczby decyzji uchylonych przez organ drugiej instancji 
do liczby decyzji pokontrolnych wydanych przez dyrektorów badanych urzędów kontroli skarbowej, 
pogorszyła się. Decyzje uchylone stanowiły 15,1% decyzji wydanych w 2011 r., 19,6% w 2012 r. oraz 
20,7% w I półroczu 2013 r.     

W badanych urzędach kontroli skarbowej decyzje, od których podatnicy wnieśli odwołanie stanowiły 
44,9% w 2011 r., 51,7% w 2012 r. oraz 47,2% w I półroczu 2013 r. Wskaźnik decyzji uchylonych w toku 
postępowania odwoławczego wyniósł 35,1% w 2011 r., 34,4% w 2012 r. oraz 37,6% w I półroczu 2013 r.  
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W większości przypadków dyrektorzy izb skarbowych uchylone decyzje, na podstawie art. 233 § 2 
ustawy Ordynacja podatkowa, przekazywali do ponownego rozpatrzenia. Dla uchylonych decyzji, 
odsetek rozstrzygnięć uchylających decyzje dyrektorów badanych urzędów kontroli skarbowych 
i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania wzrósł z 59,2% w 2011 r. do 62,9% w 2012 r. 
oraz 76,0% w I półroczu 2013 r. 

Powodem uchylenia orzeczeń organu kontroli skarbowej były głównie błędy w udokumentowaniu 
stanu faktycznego lub stan faktyczny spraw nie został dokładnie wyjaśniony, a rozstrzygnięcia 
oparto na niepełnym materiale dowodowym, co było niezgodne m.in. z art. 122 i art. 187 ustawy 
Ordynacja podatkowa. W uzasadnieniach decyzji organ odwoławczy wskazywał na okoliczności, 
które należy zbadać w ponownie prowadzonym postępowaniu poprzez m.in. analizę dokumentów 
kontrahentów kontrolowanych podmiotów, przesłuchanie świadków, weryfikację świadomości 
strony co do udziału w transakcjach sprzecznych z prawem, ponowną analizę zebranego materiału 
dowodowego. NIK analizą objęła 145 decyzji organu drugiej instancji, uchylających orzeczenia 
organu kontroli skarbowej, w których wartość sporu wynosiła 832,6 mln  zł.    

Pracownicy organów kontroli skarbowej wskazywali, że niewystarczające, zdaniem organu II instancji, 
wyjaśnienie stanu faktycznego, wynikało z różnic w ocenie stopnia udowodnienia określonych 
faktów oraz możliwości skutecznego przeprowadzenia środków dowodowych, w tym przesłuchania 
w charakterze świadków członków zarządu lub wspólników będących często osobami zagranicznymi 
lub poszukiwanymi bez miejsca stałego pobytu. Trudności występowały w przeprowadzeniu 
postępowania dowodowego wobec „znikających podatników” oraz dowiedzeniu świadomości 
udziału kontrolowanego podmiotu w oszustwach karuzelowych. Zdaniem NIK przedstawione 
tłumaczenia dowodzą potrzeby uszczelnienia systemu podatkowego, ale także większej staranności 
inspektorów kontroli skarbowej w gromadzeniu dowodów oszukańczych praktyk. 

Jakość decyzji wydawanych przez organy kontroli skarbowej pozostawała na niskim poziomie. 
W badanym okresie organy drugiej instancji uchyliły co trzecią zaskarżoną decyzję pokontrolną. 
NIK zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia nadzoru nad rzetelnym gromadzeniem materiału 
dowodowego w toku postępowania kontrolnego, gdyż podstawową przyczyną uchylania decyzji 
organu kontroli skarbowej było rozstrzyganie w oparciu o niepełny materiał dowodowy.  

W wyniku badania 70 postępowań kontrolnych (w wyniku których ujawniono ubytki w dochodach 
z VAT na kwotę 112,6 mln  zł), pomimo tego, że w większości z badanych przypadków postępowania 
nie zostały zakończone w terminach wskazanych w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej, nie 
stwierdzono nieuzasadnionych przerw między poszczególnymi czynnościami. W badanych sprawach 
przedłużenie terminu było uzasadnione. Podatnicy byli informowania o przyczynach niezałatwienia 
sprawy w terminie i o wyznaczaniu nowego termin zakończenia postępowania, co było zgodne 
z art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej. Głównymi przyczynami przedłużenia postępowania były: 
złożoność sprawy, konieczność zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego, przesłuchania 
świadków lub strony postępowania, zasięgania informacji o kontrahentach u administracji 
podatkowych krajów UE.   

3.2.2. Działania urzędów skarbowych

Rejestrowanie podatników, monitorowanie danych rejestracyjnych 

W badanym okresie liczba podatników VAT czynnych utrzymywała się na zbliżonym, poziomie 
natomiast wzrastała liczba zarejestrowanych podatników VAT-UE. Według stanu na dzień 31 grudnia 
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2011 r. w urzędach skarbowych zarejestrowanych było 1.603.520 podatników VAT, w tym 571.646 
podatników VAT-UE. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. było to odpowiednio: 1.605.809 
i 664.354. 

Wykres nr 1
Liczba podatników VAT ogółem, w tym liczna podastników VAT UE

Źródło: Wyniki kontroli w Ministerstwie Finansów 

Analiza czynności podjętych w stosunku do 180 podatników wykazała, że w kontrolowanych 
urzędach skarbowych na bieżąco podejmowano działania mające na celu weryfikację danych 
nowo rejestrowanych podatników. Dane analizowano w  celu wytypowania podmiotów 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości. Działania prowadzono w sposób rzetelny, 
zgodnie z wytycznymi ministra Finansów. Wykorzystywano informacje z dostępnych systemów 
informatycznych oraz posiadane przez urząd. Przestrzegane były procedury oceny ryzyka rejestracji 
podmiotu do handlu wewnątrzwspólnotowego, przekazane do stosowania przez ministerstwo 
Finansów w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 22 rozporządzenia w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej25. 
Weryfikowane były informacje, które przekazywały podmioty, występując o numer podatkowy dla 
potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.  

Opóźnienia w dokonaniu oceny ryzyka stwierdzono w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie 
Skarbowym. Ocena ryzyka, w stosunku do 13 z 23 objętych badaniem zarejestrowanych podatników 
VAT-UE, została sporządzona od 14 do 337 dni od rejestracji. Skutkowało to opóźnieniem w objęciu 
monitoringiem podatników o podwyższonym ryzyku występowania nieprawidłowości. Zwłoka 

25  W celu zapewnienia administracjom podatkowym rozsądnego poziomu pewności w odniesieniu do jakości i wiarygodności 
informacji dostępnych za  pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany informacji o  podatku VAT państwa 
członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby dane przekazywane przez podatników i osoby 
prawne niebędące podatnikami na potrzeby identyfikacji do celów VAT były, w ich ocenie, kompletne i dokładne. Państwa 
członkowskie wdrażają procedury weryfikacji tych danych stosownie do wyników przeprowadzonej przez nie oceny ryzyka. 
Weryfikacji dokonuje się co do zasady przed identyfikacją do celów VAT lub - w przypadku gdy przed taką identyfikacją 
zostały przeprowadzone jedynie wstępne weryfikacje - nie później niż sześć miesięcy od takiej identyfikacji. 
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w działaniach urzędu tłumaczona była przeoczeniem pracownika. NIK zwraca uwagę, że bieżące 
typowanie podmiotów o zwiększonym ryzyku występowania nieprawidłowości stanowi element 
strategii mającej na celu poprawę walki z oszustwami w UE. Działania urzędów skarbowych 
powinny zapewnić wiarygodność informacji o podatnikach zarejestrowanych do handlu 
wewnątrzwspólnotowego. 

Urzędy skarbowe z opóźnieniem wykreślały podmioty z rejestru: 

 − podatników VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okazało się, że podatnik 
nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie było możliwości skontaktowania 
się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, tj. w sytuacji określonej w art. 96 ust. 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług,  

 − podatników VAT-UE, jeżeli podmiot nie złożył za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały 
deklaracji podatkowej, tj. w sytuacji określonej w art. 97 ust. 15 ustawy. 

Uchybienia w wykreślaniu podmiotów z rejestru VAT i rejestru VAT-UE oraz monitorowaniu składania 
przez podatników deklaracji wystąpiły w ośmiu z dziewięciu kontrolowanych urzędach skarbowych. 

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu opóźnienia w wykreślaniu podatników z rejestru 
na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy stwierdzono w 13 z 15 zbadanych przypadkach. Pomioty zostały 
wykreślone od 22 miesięcy do 6 lat od daty złożenia ostatniej deklaracji. Działania Urzędu polegały 
głównie na wielokrotnym wysyłaniu wezwań do podatników (od 20 do 65 wezwań). 

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym nie wykreślono ośmiu podmiotów z rejestru 
podatników VAT (zbadano 20 spraw), mimo braku możliwości skontaktowania się z podatnikami oraz 
nieskładania przez nich deklaracji podatkowych od 14 do 31 miesięcy. Ponadto siedmiu podatników 
VAT-UE wykreślono, na podstawie art. 97 ust. 15 ustawy, od 2 do 5 miesięcy od wystąpienia sytuacji 
uprawniającej do ich wykreślenia.  

W Drugim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy opóźnienia w wykreślaniu podatników na podstawie 
art. 96 ust. 9 ustawy stwierdzono w 12 z 15 badanych spraw. W trzech sprawach podmioty zostały 
wykreślone po upływie od 14 do 17 miesięcy od wysłania ostatniego wezwania do złożenia 
deklaracji. W urzędzie tym z opóźnieniem wykreślano również podatników z rejestru VAT-UE. 
Opóźnienia stwierdzono we wszystkich pięciu zbadanych sprawach. Wykreślenia następowały 
od 5 do 11 miesięcy po upływie sześciomiesięcznego okresu zaprzestania składania deklaracji. 

Badania NIK nie wykazały poprawy pracy urzędów skarbowych w monitorowaniu składania 
przez podatników deklaracji oraz wykreślaniu podmiotów z rejestru podatników VAT i VAT-UE 
w porównaniu do wyników poprzedniej kontroli (przeprowadzonej w 2009 r.). 

Opóźnienia w weryfikacji wywiązywania się podatników z obowiązku składania deklaracji oraz 
w wykreślaniu podatników z rejestru, najczęściej tłumaczone były ograniczeniami kadrowymi 
i koniecznością realizacji innych pilniejszych zadań. Zdaniem NIK takie wyjaśnienia nie znajdują 
uzasadnienia. monitorowanie przyczyn niewywiązywania się podatników z obowiązku składania 
deklaracji jest jednym z instrumentów pozwalających identyfikować podmioty nierzetelne. Sytuacja, 
gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje, lub mimo 
podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego 
pełnomocnikiem może świadczyć o udziale podmiotu w oszustwie podatkowym typu „znikający 
podatnik” lub „karuzeli podatkowej”. Rzetelne wypełnianie przez administrację podatkową zadań 
w zakresie występowania przesłanek do unieważnienia numeru identyfikacyjnego podatnika 
jest także istotne ze względu na wymogi wynikające z art. 23 rozporządzenia o współpracy 
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administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Państwa 
członkowskie UE zapewniają, aby nadane podatnikom dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych 
numery identyfikacyjne VAT były oznaczone jako nieważne w systemie VIES m.in. gdy administracja 
podatkowa może domniemywać, że działalność gospodarcza podmiotu ustała. W rozporządzeniu 
przykładowo wskazano, że może o tym świadczyć nieskładanie przez podatnika (pomimo 
wymogów)  deklaracji przez rok po upływie terminu przedłożenia pierwszej brakującej deklaracji. 
Zwracał na to uwagę również minister Finansów w kierowanych do urzędów i izb skarbowych 
wytycznych. Aktualność informacji o nieważności numerów identyfikacyjnych VAT ma znaczenie 
dla zapobiegania nadużyciom w podatku od towarów i usług.  

Zwroty VAT   

Badania NIK nie wykazały nieprawidłowości w zwracaniu podatnikom nadwyżek podatku 
naliczonego nad podatkiem należnym wykazanych w deklaracjach podatkowych. Zwroty podatku 
wynikają z rozwiązań systemowych, gwarantują zachowanie zasady neutralność VAT. Jednak obszar 
ten obarczony jest ryzykiem występowania oszustw podatkowych. Urzędy skarbowe obowiązane 
są do monitorowania ryzyka występowania nieprawidłowości w tym zakresie.  

Urzędy skarbowe w kraju w 2012 r. zwróciły podatnikom 76.348,8 mln  zł podatku VAT oraz 
39.398,7  mln   zł w  I półroczu 2013 r., co  stanowiło 108,7% kwoty zwrotów dokonanych 
w 2011 r. i 105,2% w I półroczu 2012 r. Dochody z VAT, tj. kwoty wpłat dokonanych przez podatników 
pomniejszone o zwroty, zrealizowane w 2012 r. przez urzędy skarbowe wyniosły 91.152,3 mln zł i były 
o 0,7% niższe niż w 2011 r. W I półroczu 2013 r. wyniosły 43.889,7 mln  zł i były o 3,5% niższe niż 
w I półroczu 2012 r.

Rosła liczba czynności sprawdzających z udziałem podatnika dotyczących rozliczenia podatku 
od towarów i usług, jak również kwota ujawnionych w ich wyniku uszczupleń. W 2011 r. pracownicy 
urzędów skarbowych przeprowadzili ogółem 811,3 tys.  takich czynności, w wyniku których 
ujawniono uszczuplenia na kwotę 243,4 mln  zł, natomiast w 2012 r. przeprowadzono 857,6 tys.  
czynności skutkujących ujawnieniem uszczupleń na kwotę 264,2 mln  zł. W pierwszym półroczu 
2013 r. przeprowadzono 437,0 tys.  czynności sprawdzających, w wyniku których ujawniono 
uszczuplenia na kwotę 137,0 mln  zł. 

W badanym okresie, kontrolowane przez NIK urzędy skarbowe dokonały zwrotu podatku VAT 
na kwotę 22.210,2 mln  zł, w tym urzędy wyspecjalizowane 20.979,9 mln  zł. Analiza zwrotów, 
które nie były poprzedzone kontrolą podatkową, dokonanych na rzecz 148 podatników na kwotę 
1.606,7 mln  zł (z tego 1.593,2 mln  zł w urzędach wyspecjalizowanych), tj. 7,2% kwoty zwrotów, 
wykazała, że urzędy skarbowe rzetelnie wykonywały zadania w zakresie zwrotów podatku VAT 
oraz przestrzegały wytycznych ministra Finansów. Przed dokonaniem zwrotu przeprowadzano 
czynności analityczne mające na celu wstępną ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, 
w ramach której sprawdzano m.in. występowanie rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi 
w deklaracjach VAT, a danymi wynikającymi z informacji podsumowujących VAT-UE oraz z systemu 
VIES. W uzasadnionych przypadkach dokonywano czynności sprawdzających, w szczególności 
weryfikowano dokumenty dostarczone przez podatników (rejestry, faktury zakupu i sprzedaży, 
dokumenty przewozowe), ich zgodność z danymi wykazanymi w deklaracjach. 

Badania NIK zwrotów na kwotę 1.274,4 mln  zł, które zostały poprzedzone kontrolą podatkową, 
dokonane na rzecz 137 podatników wykazały, że urzędy skarbowe rzetelnie realizowały zalecenia 
ministra Finansów zobowiązujące do potwierdzania zasadności zwrotów w ramach kontroli podatkowej. 
Prawidłowo monitorowano podatników występujących o zwrot podatku na znaczne kwoty. 
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Zwroty dokonywane były zgodnie z art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadkach, 
w których nastąpiło przedłużenie terminu zwrotu, było ono uzasadnione koniecznością zakończenia 
weryfikacji rozliczenia podatnika. Przed dokonaniem zwrotu sprawdzano posiadanie przez 
podatnika zobowiązań podatkowych. Kwoty zaległości potrącano z należnych zwrotów.  

Typowanie podmiotów do postępowania kontrolnego, kontrole VAT  

Przygotowując propozycje podmiotów do kontroli, urzędy skarbowe analizą obejmowały wszystkie 
istotne wskazania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Wykorzystywano wyniki własnych analiz, 
w tym analiz rozbieżności miedzy danymi w deklaracjach VAT i informacjach podsumowujących 
VAT UE oraz między informacjami z polskiej bazy danych a uzyskanymi z innych krajów UE. 
W kontrolowanych urzędach korzystano także z informacji ze źródeł zewnętrznych, tj. pochodzących 
od innych organów podatkowych, organów kontroli skarbowej, organów celnych, organów ścigania, 
organów administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, innych 
instytucji i organizacji, a także informacji anonimowych.   

Rapor t y (obejmujące wsz ystkich podatników) oraz analiz y danych o  transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych wykonywano przeważnie co  kwartał. NIK zwraca uwagę, że 
nie była wykorzystywana możliwość częstszego analizowania informacji o  transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych, mimo, że w  celu poprawy walki z  oszustwami, od  1  stycznia 
2010 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług26, wynikające 
z implementacji dyrektywy Rady 2008/117/WE27, w szczególności dotyczące skrócenia okresu, 
za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące (generalnie z kwartału 
do miesiąca). Rozpoznane mechanizmy oszustw wskazują na wysoką zmienność obszarów, w których 
są dokonywane oszustwa podatkowe, szybkość i krótki czas generowania nieprawidłowości. 
Skuteczność zwalczania oszustw w VAT zależy od sprawnego wykrywania podmiotów mogących 
uczestniczyć w ich dokonywaniu, szybkości reakcji na występujące zagrożenia. 

Pracownicy urzędów skarbowych tłumaczyli, że sporządzanie raportów oraz prowadzenie analiz 
co kwartał wnikało ze znacznej liczby informacji podsumowujących VAT UE, które zgodnie 
z przyjętymi w różnych krajach przepisami, nadal mogą być składane za okresy kwartalne. Ujawniane 
w raportach rozbieżności między danymi wykazanymi przez polskich podatników oraz przez 
kontrahentów z innych krajów UE wynikają z możliwości składania dokumentów za różne okresy 
rozliczeniowe. Taka sytuacja wpływa na ograniczoną przydatność tego narzędzia w rozpoznawaniu 
zagrożeń. Na bieżąco analizowano dane z VIES realizując wnioski administracji innych państw 
członkowskich UE oraz weryfikując zasadność zwrotów VAT. 

Przestrzegano zaleceń ministra Finansów, w tym określonych w Wytycznych do organizacji prac 
urzędu w zakresie podatku od towarów i usług oraz w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. 
Uchybienia stwierdzono w dwóch z dziewięciu kontrolowanych urzędów. W Pierwszym mazowieckim 
Urzędzie Skarbowy nie przestrzegano zalecenia dotyczącego wykonywania co najmniej dwa razy 
w roku analiz grupowych, w celu wytypowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających 
według kryteriów określonych dla wszystkich urzędów skarbowych przez ministerstwo Finansów. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do zakończenia kontroli (listopad 2013 r.) wykonano dwie 
analizy. Natomiast w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu dwie przeprowadzone analizy 

26  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 195, poz. 1504).   

27  Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami 
wewnątrzwspólnotowymi (Dz.U.UE L. 14 z 20.01.2009 r. s. 7).  
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grupowe, objęły trzy i cztery kwartały, tj. odpowiednio o dwa i jeden kwartał mniej niż wskazano 
w zaleceniach. Ponadto dwa podmioty, wytypowane do kontroli w wyniku analizy grupowej 
nie zostały ujęte w planach kontroli i nie przeprowadzono kontroli. Uchybienia tłumaczono 
koniecznością przeprowadzenia kontroli pilniejszych oraz ograniczeniami kadrowymi. Podatnicy 
zostaną skontrolowani w późniejszych okresach. NIK zwraca uwagę, że skuteczność zwalczania 
oszustw zależy od właściwego doboru podmiotów do kontroli, szybkości reakcji na zagrożenia. 
Powinno temu służyć wykorzystywanie w szerszym zakresie, przy typowaniu podmiotów do kontroli 
podatkowej, kryteriów selekcji określanych dla priorytetowych obszarów ryzyka w Krajowym Planie 
Dyscypliny Podatkowej.     

Zmniejszyła się liczba kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. W 2012 r. urzędy 
skarbowe przeprowadziły 238,9 tys.  kontroli podatkowych, tj. o 8,8% mniej niż w 2011 r. Zjawisko 
to pogłębiło się w I półroczu 2013 r., w którym przeprowadzono 108,8 tys.  kontroli, tj. o 17,8% mniej 
niż w I półroczu 2012 r. Wzrosła natomiast liczba przeprowadzonych czynności sprawdzających 
z udziałem podatnika z 811,3 tys.  w 2011 r. do 857,6 tys.  w 2012 r., a w I półroczu 2013 r. wyniosła 
437,0 tys.  zł. Podobnie było w kontrolowanych urzędach skarbowych.   

Skuteczność kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe, mierzona relacją liczby kontroli, 
w których stwierdzono nieprawidłowości do ogółem przeprowadzonych kontroli, zmniejszyła się 
z 60,4% w 2011 r. do 58,1% w 2012 r., natomiast w I półroczu 2013 r. wyniosła 63,4%, podczas gdy 
w I półroczu 2012 r. 57,7%.  

Urzędy skarbowe ujawniły w 2012 r. w trakcie kontroli podatkowych uszczuplenia w VAT na kwotę 
1.279,8 mln  zł, tj. o 15,2% wyższą niż w 2011 r. W I półroczu 2013 r. nieprawidłowości ustalono 
na kwotę 1.092,6 mln  zł, tj. o 60,3% wyższą niż w I półroczu 2012 r.   

Należy zwrócić uwagę, że w badanym okresie chociaż urzędy skarbowe w skali kraju ujawniły 
nieprawidłowości w VAT na większe kwoty, to taki wynik osiągnięty został przy znacznym spadku 
liczby realizowanych kontroli podatkowych, w tym w obszarach podwyższonego ryzyka. Z uwagi 
na wysokie ryzyko popełniania błędów w rozliczeniach VAT oraz znaczne kwoty uszczupleń 
podatkowych, niepokojące jest tempo w jakim zmniejszała się liczba kontroli rozliczeń VAT. 
Naczelnicy urzędów skarbowych wskazywali, że miał na to wpływ m.in. wzrost liczby kontroli 
obejmujących skomplikowane rozliczenia, a przez to pracochłonnych, w tym dotyczących CIT, mała 
liczba pracowników komórek kontroli. Nie można zgodzić się z takimi tłumaczeniami. Oczywistym 
jest, że rozliczenia podatkowe nie są proste, a zasoby kadrowe ograniczone. Zdaniem NIK kierownicy 
urzędów powinni z większą starannością organizować pracę swoich pracowników.   

Analiza odpowiedzi udzielanych na zapytania organów administracji podatkowych innych 
krajów w trybie rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania 
oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, wykazała, że przekazane dane rzetelnie 
informowały o ustalonym stanie faktycznym, jednak w blisko połowie przypadków badanym 
urzędom skarbowym nie udało się dotrzymać wnioskowanego terminu na udzielenie informacji. 
Odpowiedzi w przedłużonym terminie udzielono na 201 spośród 416 wniosków. Urzędy skarbowe 
informowały izbę skarbową o przyczynach braku możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie. 
Późniejsze udzielenie odpowiedzi wynikało najczęściej z konieczności przeprowadzenia 
kontroli w celu ustalenia stanu faktycznego. Nieprawidłowości stwierdzono w Dolnośląskim 
Urzędzie Skarbowym. W pięciu spośród sześciu zbadanych spraw nieterminowe udzielenie 
odpowiedzi spowodowane było opóźnieniami w podejmowaniu poszczególnych czynności 
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w sprawie (opóźnienia we wszczynaniu kontroli, przepływie informacji między komórkami 
Urzędu). Naczelnik Urzędu opóźnienia tłumaczyła dużą ilością realizowanych spraw. Zdaniem 
NIK stwierdzone opóźnienia świadczą o zawodności systemu kontroli wewnętrznej w tym 
zakresie oraz niewłaściwej organizacji pracy. W Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym 
nieprawidłowości stwierdzono w jednej sprawie. Odpowiedź do izby skarbowej wysłano 
po 79 dniach po zebraniu materiału dowodowego. Nieprawidłowość spowodowana została 
brakiem prawidłowego przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi Urzędu 
zaangażowanymi w załatwienie sprawy. 

Jakość wydawanych rozstrzygnięć i efekty finansowe  

W 2012 r. jakość decyzji wymiarowych, mierzona relacją liczby decyzji uchylonych przez dyrektorów 
izb skarbowych do liczby decyzji wydanych przez naczelników badanych urzędów skarbowych, była 
niższa niż w 2011 r. Decyzje uchylone stanowiły 10,3% decyzji wydanych w 2011 r., 11,9% w 2012 r. 
oraz 7,5% w I półroczu 2013 r.     

W badanych urzędach skarbowych decyzje, od których podatnicy wnieśli odwołanie stanowiły 
26,3% decyzji wydanych w 2011 r., 44,4% w 2012 r. oraz 59,1% w I półroczu 2013 r. Zmniejszeniu uległ 
wskaźnik decyzji uchylonych w toku postępowania odwoławczego, mierzony stosunkiem liczby 
decyzji uchylonych do liczby rozstrzygnięć organu drugiej instancji. Izby skarbowe uchyliły 34,5% 
decyzji w 2011 r., 28,2% w 2012 r. oraz 18,6% w I półroczu 2013 r. Uchylone decyzje organ odwoławczy 
w 71,3% przekazywał, na podstawie art. 233 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, do ponownego 
rozpatrzenia. Powodem ich uchylenia było głównie niewystarczające dla rozstrzygnięcia sprawy 
wyjaśnienie stanu faktycznego. Zdaniem NIK niepełne lub niewłaściwe udokumentowanie stanu 
faktycznego i kierowanie spraw do ponownego rozpatrzenia w celu uzupełnienia materiału 
dowodowego świadczy o niskim poziomie wydanych rozstrzygnięć.    

Organy podatkowe wszczynały postępowania podatkowe zgodnie z terminem określonym 
w art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej. Poza jednym przypadkiem (stwierdzonym w Pierwszym 
Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym), sprawy prowadzono bez nieuzasadnionych przerw między 
poszczególnymi czynnościami. W sytuacji, w której wystąpiło przedłużenie postępowania 
podatkowego powyżej terminów określonych w art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy byli 
informowani zgodnie  z art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej o przyczynach niezałatwienia sprawy 
w terminie i wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania. Głównymi przyczynami 
przedłużenia postępowania była konieczność zgromadzenia i analizy obszernego materiału 
dowodowego. Decyzje wymiarowe były terminowo przekazywane do komórki rachunkowości 
podatkowej i niezwłocznie ewidencjonowane na kartach kontowych podatników. 

Niski był poziom odzyskiwanych przez Skarb Państwa kwot wynikających z decyzji wymiarowych 
wydanych przez badane urzędy skarbowe oraz korekt deklaracji podatkowych złożonych przez 
podatników po ujawnionych przez urząd skarbowy nieprawidłowościach. Do budżetu państwa 
wpłynęło 22,1% w 2011 r., 20,7% w 2012 r. oraz 26,5% w I półroczu 2013 r.     

Niski był poziom odzyskiwanych przez urzędy skarbowe jako organy egzekucyjne należności 
wynikających z decyzji pokontrolnych dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Analiza 
90 najwyższych kwot zaległości według stanu na 30 czerwca 2013 r.  wykazała, że w badanych 
urzędach skarbowych udało się odzyskać 2,3% przypisanych zobowiązań, tj. 17,8 mln  zł 
z 760,2 mln  zł. 
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Urzędy skarbowe podejmowały czynności w celu ustalenia majątku zobowiązanych oraz 
zastosowania środków egzekucyjnych określonych w  ustawie z  dnia 17  czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym28. Przyczynami niskiej skuteczności egzekwowania zobowiązań był 
brak u zobowiązanych majątku podlegającego egzekucji, niejednokrotnie już w momencie, 
w którym ujawniono nieprawidłowości lub podjęto czynności windykacyjne. Zobowiązania 
wymierzano podmiotom, które już nie prowadziły działalności oraz nie było z nimi kontaktu, a także 
na osoby podstawione, bezrobotne (tzw. słupy) mające w łańcuchu przestępczym do spełnienia 
przypisaną rolę. Niski stopień odzyskiwanych przez Skarb Państwa kwot wymierzonych decyzjami 
pokontrolnymi świadczy o trudnościach w wykryciu faktycznych organizatorów oszukańczych 
praktyk oraz w ujawnieniu i zabezpieczeniu korzyści z oszustw – na wczesnym etapie organizowania 
oszukańczego procederu. Skuteczniejsze zwalczanie przestępczej, zorganizowanej działalności 
będzie zależało od szybszego pozyskiwania oraz przetwarzania danych dostępnych podległym 
ministrowi Finansów służbom oraz zintensyfikowania współpracy z Policja i prokuraturą.  

Opóźnienia w prowadzeniu spraw o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania spółki 
na osoby trzecie stwierdzono w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym: 

 − w sprawie, w której dochodzono zaległości na kwotę 368,5 tys.  zł, wniosek o przeniesienie 
odpowiedzialności złożono po upływie trzech miesięcy od daty umorzenia bezskutecznego 
postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku spółki, a postępowanie o przeniesienie 
odpowiedzialności wszczęto po upływie kolejnych siedmiu miesięcy; 

 − w sprawie, w której dochodzono zaległości na kwotę 377,9 tys.  zł, postępowanie o przeniesienie 
odpowiedzialności wszczęto po upływie pół roku od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego, 

 − w sprawie, w której dochodzono zaległości na kwotę 4.532,3 tys.  zł, wniosek o przeniesienie 
odpowiedzialności skierowano po upływie roku od doręczenia postanowienia o umorzeniu 
postępowania egzekucyjnego (podczas kontroli NIK), 

 − w sprawie, w której dochodzono zaległości na kwotę 17.640,8 tys.  zł, postanowienie o przeniesienie 
odpowiedzialności zostało wydane po upływie dziesięciu miesięcy od daty umorzenia 
postępowania egzekucyjnego (podczas kontroli NIK).  

Ponadto w sprawie, w której dochodzone zaległości wynosiły 3.328,3 tys.  zł, nie zgłoszono 
wierzytelności do masy upadłościowej spółki pomimo upływu półtora roku od daty wydania decyzji 
w sprawie podatku VAT.  

Nieprawidłowości tłumaczono dużą ilością prowadzonych spraw, długotrwałą nieobecnością 
pracownika prowadzącego jedną z wymienionych spraw oraz przeoczeniem.  

W 2012 r. i I półroczu 2013 r. w wyniku ujawnienia przez badane urzędy skarbowe przestępstw lub 
wykroczeń skarbowych:  

 − wszczęto 311 postępowań karnych skarbowych, 
 − zakończono 244 postępowań karnych skarbowych, 
 − do sądów skierowano 73 akty oskarżenia, 
 − sądy wydały 64 orzeczenia skazujące, 
 − do sądów skierowano 27 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 
 − sądy zatwierdziły 31 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 

28  Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm. 
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W trzech z dziewięciu kontrolowanych urzędów, stwierdzono opóźnienia w kierowaniu do komórki 
karnej skarbowej informacji o ustaleniach kontroli podatkowej wskazujących na uzasadnione 
podejrzenie popełnieniu czynu zabronionego lub wszczynaniu i prowadzeniu postępowań karnych 
skarbowych: 

 − w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w czterech sprawach nie złożono zawiadomienia 
do komórki karnej skarbowej, co skutkowało przedawnieniem karalności czynu oraz w innych 
trzech sprawach stwierdzono opóźnienia w przekazaniu zawiadomienia lub w prowadzeniu 
postępowania,    

 − w Urzędzie Skarbowym w Koninie nie przekazano do komórki karnej skarbowej sprawy podatnika, 
co skutkowało przedawnieniem karalności przestępstwa skarbowego, 

 − w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w trzech sprawach z opóźnieniem skierowano zawiadomienia 
do komórki karnej skarbowej, a w jednej sprawie zaniechano wszczęcia postępowania karnego 
skarbowego co skutkowało przedawnieniem karalności wykroczenia skarbowego. 

Nieprawidłowości tłumaczono m.in. przeoczeniem, wadliwą kwalifikacją czynu (w sprawie 
początkowo przyjęto, że popełniono przestępstwo skarbowe, z  pięcioletnim terminem 
przedawnienia, a po analizie sprawy stwierdzono, że chodzi o wykroczenie skarbowe z rocznym 
terminem przedawnienia), długotrwałą chorobą pracownika, dużą ilością prowadzonych spraw.

Ujawnione przypadki nieprawidłowości w egzekwowaniu zobowiązań podatkowych oraz 
wszczynaniu postępowań karnych skarbowych świadczą o zawodności systemu kontroli w tym 
zakresie. Z upływem czasu zwiększa się ryzyko wyzbywania przez osoby trzecie składników 
majątkowych, dochodzi do przedawnienia zobowiązań, co bezpośrednio przekłada się na wyniki 
egzekucji zaległości. Tolerowanie niewywiązywania się niektórych podatników z zobowiązań 
podatkowych, dopuszczenie do przedawnienia karalności czynu zabronionego, prowadzi 
do nierównego traktowania podatników. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w urzędach 
skarbowych mogą stanowić potencjalne obszary korupcjogenne. 

3.2.3.  Działania ministra Finansów mające na celu poprawę skuteczności zwalczania oszustw 
w podatku od towarów i usług

minister Finansów analizował zagrożenia związane z występowaniem oszustw w podatku 
od towarów i usług. Prawidłowo wyznaczał cele i kierunki kontroli podatkowej, wskazywał obszary 
o podwyższonym ryzyku występowania nieprawidłowości. Działania mające na celu poprawę 
skuteczności zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług polegały na: 

 − analizie sygnałów o nadużyciach wpływających od jednostek podległych oraz podmiotów 
zewnętrznych, w tym przedstawicieli wielu dziedzin gospodarki,  

 − ukierunkowaniu podległych organów do kontroli obrotu towarami wrażliwymi, kontroli obszarów, 
w których mogą wystąpić niepożądane zjawiska uchylania się od opodatkowania, 

 − ocenie skuteczności dotychczasowych regulacji i przygotowaniu projektów nowych rozwiązań, 
 − rozwoju współpracy z administracjami podatkowymi krajów członkowskich UE, w tym rozszerzeniu 

współpracy w ramach sieci Eurofisc29. 

Rozpoznane w wyniku kontroli oraz analiz mechanizmy oszustw skutkujące znacznym zaniżeniem 
dochodów z podatku od towarów i usług skłoniły ministra Finansów do opracowania projektu 

29  Więcej na temat współpracy w ramach Eurofisc w punkcie 3.2.1. 
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zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zmiany przepisów 
zostały uchwalone 26 lipca 2013 r., weszły w życie od 1 października 2013 r. i polegały przede 
wszystkim na:

 − rozszerzeniu zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na obrót niektórymi 
wyrobami ze stali i miedzi oraz na dodatkowe grupy towarów stanowiących odpady i surowce 
wtórne (wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT),  

 − wprowadzeniu instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe 
w VAT sprzedawcy w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych, jak niektóre wyroby stalowe 
(nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione – wymienione 
w załączniku nr 13 dodanym do ustawy, 

 − likwidacji możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT przez podatników dokonujących 
sprzedaży towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13. 

NIK zwraca uwagę, że od zgłoszenia przez podmioty zewnętrzne istotnych nieprawidłowości 
na rynku stali do wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych mających ograniczyć oszukańcze 
praktyki minęły prawie dwa lata.  

W kwietniu 2013 r. w ministerstwie Finansów zakończono prace nad założeniami szerszych zmian 
w prawie podatkowym. Projekt uwzględnia wnioski departamentów merytorycznych ministerstwa 
Finansów, organów podatkowych i organów kontroli skarbowej mające na celu ograniczenie 
niepożądanych zjawisk uchylania się od opodatkowania. Opracowane Założenia projektu ustawy 
o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ukierunkowane są na poprawę 
efektywności poboru, przeciwdziałanie uchylaniu się od realizacji obowiązków podatkowych, 
poprawę efektywności postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Projekt zawiera nowe 
uregulowania dotyczące wprowadzenia do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania, zmiany dotyczące udostępnienia organom podatkowym informacji posiadanych 
przez inne organy administracyjne i instytucje finansowe, zmiany procedur weryfikacyjnych 
(czynności sprawdzających i kontroli podatkowej). W grudniu 2013 r. minister Finansów przekazał 
projekt założeń do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady ministrów. 

Zaproponowane zmiany zmierzają m.in. do wprowadzenia prawa żądania przez organ podatkowy 
przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych, 
wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych (jeżeli księgi podatkowe prowadzone są przy 
użyciu programów informatycznych). Przekazanie dowodów księgowych zapisanych w edytowalnej 
formie elektronicznej ma pozwolić na dokonanie wstępnej automatycznej weryfikacji zgodności tych 
dowodów z zapisami ksiąg podatkowych. Zmiana zmierza do wprowadzenia koncepcji Jednolitego 
Pliku Audytowego opracowanego przez OECD i funkcjonującego w wielu krajach członkowskich UE. 

Komisja Europejska w komunikacie z 6 grudnia 2011 r.30, przygotowanym dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w sprawie przyszłości 
podatku VAT wskazała na potrzebę stworzenia systemu, który cechowałby się odpornością 
na nadużycia. Jako możliwe rozwiązania służące skuteczniejszej weryfikacji sposobu poboru 
i kontroli podatku VAT Komisja wskazała dwa modele: model hurtowni danych VAT31 opartych 

30  Komunikat Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego sytemu podatku VAT. KOm 
(2011) 851. 

31  Standard Audit File for TAX (SAF-T), rozwiązanie opracowane przez OECD jako standard w relacjach podmiot gospodarczy 
– organy podatkowe. model, w ramach którego podatnik przekazuje w uzgodnionym formacie z góry określone dane 
na temat transakcji do prowadzonej przez siebie hurtowni danych VAT, do której dostęp miałyby organy podatkowe.
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na tzw. Jednolitym Pliku Audytowym oraz model dzielonych płatności32. model hurtowni 
danych znajduje zastosowanie w niektórych państwach członkowskich. Jednolity Plik Audytowy 
lub  rozwiązania alternatywne zostały wprowadzone do systemów prawnych Portugalii, 
Luksemburga, Austrii, Holandii, Belgii, Słowenii, Szwecji, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.  

W grudniu 2011 r. koncepcja Jednolitego Pliku Audytowego została pozytywnie zaopiniowana 
przez departamenty merytoryczne ministerstwa Finansów. W czerwcu 2012 r. powołany został 
zespół do opracowania założeń i harmonogramu wdrożenia Jednolitego Pliku Audytowego, 
prace w tym zakresie zakończone zostały w listopadzie 2012 r. Ustalono, że niezależnie od rodzaju 
systemu informatycznego, dostępny będzie zbiór danych pozwalający na uzyskanie zagregowanych 
danych ujmowanych w deklaracjach podatkowych i sprawozdaniach finansowych. Dostępność tych 
danych pozwoli kontrolującym w sposób automatyczny określić obszary ryzyka, ustalić wewnętrzne 
sprzeczności w ewidencji, luki czy duplikaty zapisów. Od grudnia 2012 r. prace nad wdrożeniem 
Jednolitego Pliku Audytowego prowadzone są w ramach Projektu e-Podatki. Harmonogram 
wdrożenia modelu zakłada w 2014 r. przygotowanie prototypu aplikacji i przeprowadzenie 
testów. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Audytowego będzie wymagało uchwalenia zmian 
w obowiązujących przepisach podatkowych.  

W badanym okresie, w wyniku wspólnych prac ministerstwa Sprawiedliwości i ministerstwa 
Finansów przygotowany został Projekt założeń zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
niektórych innych ustaw, w tym ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 
Przewiduje się m.in. opracowanie wspólnego formularza zgłoszeniowego, zawierającego pakiet 
danych dla potrzeb wszystkich ewidencji/rejestrów objętych zasadą „jednego okienka”, w tym 
rejestru podatników prowadzonego przez organy podatkowe. Dane objęte wpisem do KRS staną 
się danymi podstawowymi i wiążącymi dla organów administracji publicznej i będą w sposób 
automatyczny zasilały ewidencje i rejestry prowadzone przez te organy, po dokonaniu wpisu 
lub zmiany w KRS. Rada ministrów przyjęła założenia w dniu 18 czerwca 2013 r., natomiast w dniu 
22 stycznia 2014 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu. 

NIK zwraca uwagę, że minister Finansów dostrzegając istotne zagrożenia w skutecznym poborze 
podatków, przygotował propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym Ordynacji 
podatkowej, mających przyczynić się do ograniczenia oszukańczych praktyk w rozliczeniach 
podatkowych. Istotne, poza jakością i trafnością przedstawianych rozwiązań, będzie tempo 
wprowadzenia ich w życie. 

3.2.4.  Nadzór ministra Finansów nad urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej 
w sprawach podatku od towarów i usług 

minister Finansów sprawował nadzór nad urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej, 
poprzez: 

 − wydawanie wytycznych służących zwiększeniu skuteczności zwalczania oszustw w podatku 
od towarów i usług oraz organizowanie szkoleń, 

 − monitorowanie wyników osiąganych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, 
 − prowadzenie kontroli prawidłowości i terminowości działań urzędów skarbowych. 

32  model, w którym klient zleca w swoim banku dokonanie płatności za towary lub usługi, a bank dzieli płatność na kwotę 
stanowiącą podstawę opodatkowania, wypłacaną dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT odprowadzaną 
bezpośrednio do organu podatkowego. 
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Główne cele, priorytety i sposoby postępowania w zakresie realizacji polityki finansowej, a także 
mierniki oceny wykonania zadań, minister Finansów określał w corocznych „Zadaniach dla 
dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych” oraz „Zadaniach dla urzędów 
kontroli skarbowej”. Kierunki działań urzędów skarbowych w zakresie kontroli podatkowej dotyczące 
głównych obszarów ryzyka zostały określone w Krajowych Planach Dyscypliny Podatkowej. 
W powyższych dokumentach opisano zagrożenia, źródła nadużyć, a także przedstawiono kryteria 
pomocne w typowaniu podatników do kontroli i czynności sprawdzających oraz wskazano zakres 
działań, które powinna podjąć administracja podatkowa, zmierzając do zminimalizowania błędów 
podatkowych popełnianych przez podatników. Ponadto minister Finansów w marcu 2011 r. określił 
szczegółowe ramy postępowania urzędów skarbowych w zakresie realizacji zadań w podatku 
od towarów i usług i przekazał do stosowania „Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych 
w zakresie podatku od towarów i usług”. minister Finansów polecił urzędom skarbowym zwrócić 
szczególną uwagę na podmioty wykonujące działalność w obszarach o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia wyłudzeń podatku VAT, opisanych w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. 

Priorytety kontroli skarbowej na 2012 r. i 2013 r., przyjęte przez Generalnego Inspektora Kontroli 
Skarbowej, obejmowały problemy i zagrożenia sygnalizowane przez organy i instytucje państwowe, 
a także organizacje branżowe. Działania kontroli skarbowej ukierunkowane zostały na obszary 
narażone na ryzyko występowania nieprawidłowości podatkowych takie jak: przestępstwa 
paliwowe, oszustwa w podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, szara strefa, wyłudzenia 
podatku VAT poprzez faktury dokumentujące fikcyjne transakcje gospodarcze, nadużycia w podatku 
VAT w obrocie krajowym. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej polecił szersze stosowanie analizy 
ryzyka w poszczególnych obszarach zainteresowania kontroli skarbowej, optymalne wykorzystanie 
dostępnych technik i metod kontroli zapewniających wykonywanie zadań kontrolnych w najbardziej 
efektywny sposób, intensyfikację współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami powołanymi 
do zwalczania przestępczości gospodarczej oraz zacieśnienie współpracy z odpowiednimi służbami 
zagranicznymi, pozwalające na kompleksowe zwalczanie przestępczości podatkowej, efektywne 
i terminowe prowadzenie postępowań kontrolnych i przygotowawczych.  

minister Finansów opracował i przekazał dyrektorom izb skarbowych oraz naczelnikom urzędów 
skarbowych procedury weryfikacji danych, o których mowa w art. 22 w związku z art. 17 
rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej. Podległe jednostki otrzymały elektroniczną aplikację AR-VATUE, 
„Arkusz – ocena ryzyka” oraz „Procedury oceny ryzyka” jako narzędzia do przeprowadzania 
weryfikacji danych podmiotów zainteresowanych rejestracją jako podatników VAT–UE. Procedury 
zostały wdrożone z dniem 1 stycznia 2012 r. 

minister Finansów monitorował wyniki podległych jednostek, w tym: 

 − realizację kontroli w obszarach podwyższonego ryzyka, 
 − aktywność administracji polskiej, mierzoną liczbą wysłanych wniosków, w zakresie inicjowania 

wymiany informacji między krajami członkowskimi UE oraz terminowość udzielania odpowiedzi 
na wnioski pozostałych krajów UE,  

 − jakość decyzji wymiarowych wydawanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. 

Wyniki kontroli skarbowej monitorowane były na podstawie kwartalnych sprawozdań dyrektorów 
urzędów kontroli skarbowej oraz informacji z przebiegu kontroli koordynowanych prowadzonych 
na polecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w obszarach zidentyfikowanych 
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największych zagrożeń. W 2012 r. urzędy kontroli skarbowej ze wskazań Generalnego Inspektora 
Kontroli Skarbowej przeprowadziły 360 postępowań kontrolnych, tj. o 141 więcej niż w 2011 r., 
a w I półroczu 2013 r. 368. W 2012 r. liczba zakończonych postępowań kontrolnych na jednego 
kontrolera stanowiła 104,3% wielkości planowanej i wyniosła 2,88. Ustalenia w zakresie należności 
budżetowych ogółem na jednego kontrolera stanowiły 179,4% wielkości planowanej i wyniosły 
1,07 mln  zł. 

Realizacja przez urzędy skarbowe kontroli podatkowych w obszarach podwyższonego ryzyka 
była analizowana na podstawie półrocznych sprawozdań urzędów i izb skarbowych z wykonania 
strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym. Liczba kontroli przeprowadzonych w obszarze ryzyka 
– dokonywanie znacznych zwrotów VAT oraz obrót wewnątrzwspólnotowy33 – wyniosła 26.352 
w 2012 r. i była o 29,5% niższa niż w 2011 r., a w I półroczu 2013 r. wyniosła 11.446 i była o 17,5% niższa 
niż w I półroczu 2012 r. Kwota ujawnionych uszczupleń w 2012 r. stanowiła 551,4 mln  zł, podczas 
gdy w 2011 r. 597,5 mln  zł. Natomiast w I półroczu 2013 r. kwota ujawnionych uszczupleń wyniosła 
357,2 mln  zł i była wyższa niż w I półroczu 2012 r. o 23,8%. 

Na podstawie kwartalnych informacji izb skarbowych, ministerstwo Finansów monitorowało 
aktywność administracji polskiej w prowadzeniu współpracy z innymi państwami członkowskimi 
UE w trybie rozporządzenia o współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie 
podatku od wartości dodanej, w tym liczbę wysyłanych i otrzymywanych zapytań oraz terminy 
udzielania odpowiedzi. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwowany był stały wzrost liczby 
wysyłanych i otrzymywanych przez polską administrację wniosków, co świadczy o wzroście 
znaczenia tej formy współpracy w zwalczaniu oszustw w VAT. W 2012 r. polska administracja wysłała 
4.035 wniosków o udzielenie informacji, tj. o 38,0% więcej niż w 2011 r. W I półroczu 2013 r. takich 
wniosków było już o 65% więcej niż w I półroczu 2012 r. W 2012 r. polska administracja otrzymała 
2.276 wniosków skierowanych przez administracje innych państw członkowskich UE, tj. o 50,1% 
więcej niż w 2011 r. W pierwszym półroczu 2013 r. wpłynęło 1.514 wniosków, tj. więcej o 38,8% niż 
w I półroczu 2012 r. Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady Nr 904/2010 odpowiedź na wniosek 
państwa członkowskiego powinna być udzielona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty 
jego otrzymania. O braku możliwości dotrzymania terminu, przyczynach i możliwym terminie 
udzielenia odpowiedzi organ wezwany powinien poinformować organ występujący z wnioskiem 
(art. 12 rozporządzenia). W 2012 r. polska administracja po terminie zrealizowała 45,5% wniosków 
oraz 54,3% wniosków w I półroczu 2013 r. Zawiadomienia o niedotrzymaniu terminu skierowano 
w 91,9% spraw w 2012 r. oraz w 98,8% w I półroczu 2013 r. Niższy niż Polska wskaźnik opóźnień 
przy realizacji wniosków, według danych przesyłanych przez państwa członkowskie do Komisji 
Europejskiej, w 2011 r. miało osiem państw, a w 2012 r. sześć państw. Zdaniem NIK wysoki był odsetek 
realizowanych po terminie wniosków państw członkowskich UE o udzielenie informacji na podstawie 
rozporządzenia o współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku 
od wartości dodanej. Liczba spraw zrealizowanych po terminie rosła szybciej niż liczba spraw 
wpływających do załatwienia. Liczba wniosków, które wpłynęły w 2012 r. była wyższa niż w 2011 r. 
o 50,1%, a w I półroczu 2013 r. o 38,8% niż w I półroczu 2012 r. Liczba wniosków zrealizowanych 
po terminie zwiększyła się odpowiednio o 88,7% i o 61,8%. Najwyższa Izba Kontroli wskazywała 
na potrzebę ograniczenia opóźnień w realizacji wniosków innych państw członkowskich UE także 
po kontroli „Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług” 

przeprowadzonej w 2009 r.   

33  W latach 2011–2012 był to obszar ryzyka nr 1 oraz nr 3, w 2013 r. obszary te zostały połączone w jeden. 
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W badanym okresie, w ogólnej liczbie wydanych decyzji pokontrolnych obejmujących rozliczenia 
w podatku VAT wzrósł udział decyzji, od których podatnicy wnieśli odwołanie do izby skarbowej. 
W urzędach kontroli skarbowej wskaźnik decyzji zaskarżonych wyniósł 33,7% w 2011 r., 45% 
w 2012 r. oraz 45,2% w I półroczu 2013 r. W urzędach skarbowych decyzje, od których podatnicy 
wnieśli odwołanie stanowiły 21,3% w 2011 r., 24,2% w 2012 r. oraz 26,5% w I półroczu 2013 r. Co trzecia 
decyzja była uchylana przez organ drugiej instancji. Decyzje utrzymane w toku postępowania 
odwoławczego stanowiły 60,2% decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej 
w 2011 r., 66,4% w 2012 r. oraz 65,1% w I półroczu 2013 r. Relacja ta dla decyzji wydanych przez 
naczelników urzędów skarbowych wyniosła 59,3% w 2011 r., 60,8% w 2012 r. oraz 65,0% w I półroczu 
2013 r.34 Przyczyny uchylania decyzji oraz wyniki analizy występujących błędów stwierdzanych 
w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych były omawiane z dyrektorami urzędów kontroli 
skarbowej oraz dyrektorami izb skarbowych na organizowanych cyklicznie spotkaniach. W celu 
poprawy jakości prowadzonych postępowań kontrolnych oraz rozstrzygnięć pokontrolnych 
organizowane były dla pracowników podległych jednostek szkolenia oraz spotkania z udziałem 
sędziów sądów administracyjnych, na których omawiane były błędy i uchybienia popełniane 
na etapie wydawania decyzji przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.   

Dyrektorzy izb skarbowych na polecenie ministra Finansów w 2012 r. przeprowadzili 63 kontrole 
prawidłowości i terminowości działań urzędów skarbowych, m.in. w zakresie rejestracji podatników 
VAT, weryfikacji przyczyn nieskładania przez podatników deklaracji podatkowych, wykreślania 
podatników z rejestru VAT, weryfikacji deklaracji VAT i informacji podsumowujących VAT UE, 
weryfikacji prawa podatnika do podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT. 
ministerstwo Finansów przeprowadziło w 2012 r. kompleksową kontrolę w jednym urzędzie 
skarbowym. W 2013 r. prowadzone były trzy kontrole doraźne w zakresie prawidłowości obsługi 
zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych wybranych podmiotów. Kontrole przeprowadzone 
przez pracowników izb skarbowych oraz ministerstwa Finansów ujawniły nieprawidłowości 
polegające m.in. na opieszałym wprowadzaniu do rejestrów danych o zawieszeniu, wznowieniu, 
rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej, niewykreślaniu podmiotów z rejestru 
podatników VAT/VAT-UE, pomimo nieskładania deklaracji podatkowych, niekierowaniu lub 
kierowaniu z opóźnieniem wezwań do podatników o złożenie brakujących dokumentów, 
niekontrolowaniu kompletności i poprawności danych ze zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych. 
W wyniku ustaleń kontroli resortowych oraz kontroli przeprowadzonych przez dyrektorów izb 
skarbowych, minister Finansów w kwietniu 2013 r. wystosował zalecenia do naczelników urzędów 
skarbowych o zachowanie należytej dyscypliny w obszarze rejestracji podatników, a także o rzetelne 
i bieżące zasilanie danymi rejestrów, które obsługują organy podatkowe. Zalecono podjęcie 
skutecznych działań, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności 
w zakresie jakości danych zawartych w rejestrach administracji podatkowej. 

W analizowanym okresie Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów zorganizowało cykl 
szkoleń dotyczących wykrywania i zwalczania oszustw w VAT dla pracowników ministerstwa 
Finansów, izb i urzędów skarbowych, m.in. na temat: metod zwalczania oszustw w zakresie podatku 
VAT, oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw 
karuzelowych, wprowadzania do obrotu „pustych faktur”, wykorzystania systemu VIES i wymiany 

34  Dane sprawozdawcze umożliwiały monitorowanie jakości decyzji pokontrolnych ewidencjonowanych w urzędach 
skarbowych w ujęciu ilościowym.
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informacji podatkowych do wykrywania oszustw, współpracy w zwalczaniu oszustw w zakresie 
podatku VAT. W okresie objętym kontrolą szkoleniami objęto dwóch pracowników Departamentu 
Administracji Podatkowej ministerstwa Finansów, 69 pracowników izb skarbowych oraz 267 
pracowników urzędów skarbowych. Dla pracowników urzędów kontroli skarbowej organizowane 
były szkolenia m.in. na temat zwalczania oszustw karuzelowych, w tym współpracy w ramach 
Eurofisc, wprowadzania do obrotu „pustych faktur”, prowadzenia kontroli wielostronnych jako 
formy współpracy z administracjami podatkowymi innych krajów. W organizowanych szkoleniach 
uczestniczyło 35 pracowników Departamentu Kontroli Skarbowej mF i 105 pracowników urzędów 
kontroli skarbowej. Zdaniem NIK celowym jest kontynuowanie szkoleń w zakresie zwalczania 
oszustw w VAT. 
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I N F O R m AC J E  D O DAT K O W E4
 4.1  Organizacja i metodyka kontroli

  Organizacja kontroli 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w pięciu urzędach kontroli skarbowej, dziewięciu 
urzędach skarbowych, w tym w pięciu wyspecjalizowanych oraz w ministerstwie Finansów. 

W kontroli wzięły udział Delegatury NIK w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. Kontrolę 
koordynował Departament Budżetu i Finansów, który przeprowadził kontrolę w ministerstwie 
Finansów, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz dwóch urzędach skarbowych.  

Kontrola przeprowadzona została w dniach od 26 sierpnia do 20 grudnia 2013 r. 

  metodyka prowadzenia kontroli   

Wybór jednostek do kontroli był konsekwencją wytypowania trzech z pięciu województw, 
w których zrealizowano najwyższe kwoty wpłat i zwrotów podatku od towarów i usług w skali 
kraju oraz dwóch województw, które nie były objęte kontrolą „Opodatkowanie transakcji 
wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT” 
przeprowadzoną w II półroczu 2009 r. 

W kontroli stosowano kryteria legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

W urzędach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej sprawdzono, czy rzetelnie i zgodnie 
z wytycznymi ministra Finansów typowano podmioty do postępowania kontrolnego, w tym 
wykorzystywano informacje wymieniane między krajami członkowskimi UE, opracowywano plany 
kontroli oraz monitorowano ich realizację. Zbadano zakres i skuteczność kontroli, jakość wydawanych 
rozstrzygnięć i efekty finansowe. W urzędach skarbowych sprawdzono także aktualność rejestrów 
podatników VAT, rzetelność weryfikowania danych rejestracyjnych podatników VAT oraz czynności 
analitycznych i sprawdzających prowadzonych wobec podmiotów wykazujących zwroty podatku 
od towarów i usług lub nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny 
okres rozliczeniowy. Przeprowadzone badania posłużyły również do oceny realizacji wniosków 
pokontrolnych dotyczących zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług skierowanych 
po kontroli P/09/023 „Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od towarów 
i usług oraz egzekwowanie zaległości w VAT”. 

Oceny ogólnej działalności jednostek dokonano według jednolitych mierników (prawidłowość 
systemowych działań w celu oceny wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach podmiotów 
wykazujących zwroty podatku od towarów i usług lub nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym, aktualność rejestru podatników VAT, rzetelność wykorzystania informacji przy 
typowaniu podmiotów do kontroli oraz sporządzaniu planów kontroli, terminowość i rzetelność 
udzielania odpowiedzi na zapytania administracji podatkowych innych państw członkowskich UE, 
jakość wydawanych rozstrzygnięć oraz efekty finansowe kontroli). Zastosowano trzystopniową 
skalę ocen: pozytywna, pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli 
sformułowanie oceny według proponowanej skali było nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawała prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w badanym 
zakresie, stosowano ocenę opisową, bądź ocenę ogólną uzupełnioną o dodatkowe objaśnienie 
(ministerstwo Finansów).   
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 4.2  Przebieg kontroli

Oceny, uwagi i wnioski zawarto w 15 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników 
kontrolowanych jednostek. Do wystąpień pokontrolnych nie zgłoszono zastrzeżeń. 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej35 
wnioskowano o kontynuowanie intensywnych działań w zakresie zwalczania oszustw w VAT, w tym 
szybkiego reagowania na nieprawidłowości oraz pociągania do odpowiedzialności sprawców 
oszustw.   

W wystąpieniach skierowanych do naczelników urzędów skarbowych sformułowano wnioski 
zmierzające do bieżącego wykreślania podmiotów z rejestru na podstawie przepisów art. 96 ust. 9 
oraz art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, terminowego udzielania odpowiedzi 
na wnioski kierowane przez administracje krajów członkowskich UE, bieżącego wszczynania 
oraz prowadzenia postępowań podatkowych i karnych skarbowych, poprawy ściągalności kwot 
wymierzonych w decyzjach pokontrolnych.  

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali 
NIK o przyjęciu wniosków do realizacji, podjętych działaniach organizacyjnych i nadzorczych, w tym 
o opracowaniu i wprowadzeniu nowych wewnętrznych regulacji, wydaniu zaleceń, przeszkoleniu 
pracowników.  

Do ministra Finansów zostały skierowane wnioski o:  

1) kontynuowanie intensywnych działań w zakresie zwalczania oszustw w VAT, w tym szybkiego 
reagowania na nieprawidłowości,  

2) przeprowadzenie analizy przyczyn niskiej skuteczności podległych służb w  odzyskiwaniu 
kwot stwierdzonych uszczupleń podatku VAT, 

3) poprawę skuteczności w  odzyskiwaniu należnych kwot wymierzonych w  decyzjach 
pokontrolnych,  

4) rozważenie opracowania analizy korzyści jakie mógłby przynieść udział administracji polskiej 
w obszarze roboczym sieci Eurofisc, w ramach którego wymieniane są informacje o obrocie 
samochodami, statkami i samolotami, 

5) kontynuowanie szkolenia inspektorów kontroli skarbowej i pracowników urzędów skarbowych 
w zakresie wiedzy i umiejętności w zwalczaniu oszustw podatkowych, 

6) wypracowanie stanowiska w sprawie sprzedaży zestawów promocyjnych, w których łączone 
są produkty o różnych stawkach podatku VAT, w tym prawidłowości wydanych w tej sprawie 
interpretacji indywidualnych,  

7) egzekwowanie od podległych jednostek aktualizowania danych rejestracyjnych podatników 
VAT, w tym wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE na podstawie art. 96 
ust. 9 i art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

minister Finansów w piśmie z 13 stycznia 2014 r., poinformował o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonaniu wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wskazując m.in., że: 

 − systematycznie prowadzone są prace analityczne ukierunkowane na określenie pól ryzyk 
w branżach, w których mogą wystąpić niepożądane zjawiska uchylania się od opodatkowania 
(lub wyłudzania VAT); prowadzona jest ścisła współpraca z przedstawicielami wielu branż; efekty 
tych działań są regularnie przedmiotem procesu decyzyjnego w zakresie przyjęcia stosownych 

35  Do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej w Lublinie i Bydgoszczy nie kierowano wniosków pokontrolnych. 
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procedur przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, np. poprzez czynności sprawdzające 
i kontrolne lub ewentualne inne działania o charakterze legislacyjnym; intensyfikowana 
i rozwijana będzie współpraca administracyjna na szczeblu krajowym oraz w ramach współpracy 
administracyjnej z administracjami podatkowymi pozostałych krajów Unii Europejskiej; 

 − podejmowane są działania związane z rozwojem i usprawnieniem procesów realizowanych 
przez izby i urzędy skarbowe w obszarze poboru i egzekucji; kontynuowane będą prace 
nad usprawnieniem procesu egzekucji należności pieniężnych m.in. poprzez zmianę zasad 
współpracy pomiędzy wierzycielami i organami egzekucyjnymi, w tym upowszechnienie 
elektronicznej wymiany informacji, wprowadzenie obligatoryjnego korzystania z elektronicznej 
formy zajęć egzekucyjnych, dokonanie zmian i modyfikacji funkcjonalności systemu Egapoltax 
wspomagającego pracowników komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych; 

 − ministerstwo Finansów aktywnie uczestniczy w Eurofisc i posiada bieżące informacje o rozwoju 
tej sieci, w tym na temat drugiego obszaru roboczego; obecnie zauważyć można tendencję, 
wspieraną przez wiele państw, w tym Polskę, do wprowadzenia lub wzmocnienia analizy ryzyka 
przeprowadzanej przed wysłaniem danych i mającej na celu ograniczenie ilości przesyłanych 
danych na rzecz ich jakości; wprowadzenie takiej zmiany w drugim obszarze roboczym będzie 
czynnikiem, który uzasadni ponowne rozważenie udziału w nim Polski; pod uwagę będą brane 
także inne czynniki, takie jak uzasadnione sugestie otrzymane od innych państw UE lub jednostek 
krajowych;   

 − najnowszy projekt „Systemu szkoleń administracji skarbowej” przewiduje szereg szkoleń w zakresie 
kontroli podatku od towarów i usług oraz wykrywania oszustw w tym podatku; 

 − obecnie nie jest możliwe zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie sprzedaży zestawów 
promocyjnych, w których łączone są produkty o różnych stawkach podatku VAT; biorąc pod 
uwagę wysoki stopień skomplikowania sprawy, różnorodność stanów faktycznych oraz brak 
ukształtowanego orzecznictwa sądowego, nie ma obecnie możliwości ujednolicenia interpretacji 
w tym zakresie; ministerstwo Finansów będzie kontynuowało prace nad przedmiotowym 
problemem, w tym analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
orzecznictwa sądowego, aktywne uczestnictwo przedstawicieli ministerstwa Finansów 
w rozprawach przed NSA w sprawach interpretacyjnych z tego zakresu, broniąc interesów 
budżetu państwa w tym zakresie;

 − kontynuowane będą działania polegające na egzekwowaniu od podległych jednostek 
aktualizowania danych rejestracyjnych podatników VAT.

 4.3  Finansowe rezultaty kontroli

Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się nieprawidłowości w egzekwowaniu zaległości w kwocie 
26.247,8 tys.  zł (w całości stanowiące potencjalne finansowe skutki nieprawidłowości). Stwierdzono 
opóźnienia w prowadzeniu spraw o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania spółek 
na osoby trzecie oraz opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłościowej spółki.   
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Wykaz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę, 
skontrolowanych podmiotów, osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność oraz wykaz ocen ogólnych 
kontrolowanych jednostek zawartych w wystąpieniach pokontrolnych 

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Kontrolowany 
podmiot

Osoba odpowiedzialna 
za kontrolowaną działalność

Ocena ogólna 
kontrolowanej 

jednostki zawarta 
w wystąpieniu 
pokontrolnym

1.

Departament  
Budżetu i Finansów

Ministerstwo 
Finansów

Minister Finansów:
od 16.11.2007 r. – Jan Vincent-Rostowski,  
od 27.11.2013 r. – Mateusz Szczurek 

Pozytywna 

2. Pierwszy Mazowiecki 
Urząd Skarbowy

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 27.07.2009 r. –  Barbara Michalska

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

3. Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Radomiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego: 
od 19.02.2010 r. – Piotr Stysiek

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

4.
Urząd Kontroli 

Skarbowej 
w Warszawie

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
od 20.04.2010 r. – Aleksy Oszmiańczuk Pozytywna

5.

Delegatura NIK
w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski 
Urząd Skarbowy 
w Bydgoszczy

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 10.07.2009 r. – Dariusz Galla Pozytywna

6.
Drugi Urząd 
Skarbowy 

w Bydgoszczy

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 27.08.2012 r. – Piotr Pytliński  
p. o. Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
od 1.01.1994 r. do 26.08.2012 r. – 
Stanisław Doman 

Pozytywna

7.
Urząd Kontroli 

Skarbowej 
w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
od 1.04.2008 r. – Zbigniew Stawicki Pozytywna

8.

Delegatura NIK
w Lublinie

Lubelski Urząd 
Skarbowy w Lublinie

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 27.07.2009 r. – Anna Ilnicka

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

9. Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Lublinie

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
od 13.05.2008 r. – Paweł Zgrajka Pozytywna

10. Urząd Kontroli 
Skarbowej w Lublinie

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
od 17.09.2007 r. – Tomasz Maruszewski Pozytywna

11.

Delegatura NIK
w Poznaniu

Pierwszy Wielkopolski 
Urząd Skarbowy 

w Poznaniu

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 1.01.2004 r. – Jolanta Koprucka-Purol

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

12. Urząd Skarbowy 
w Koninie

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 22.04.1991 r. – Tomasz Szafoni

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

13.
Urząd Kontroli 

Skarbowej 
w Poznaniu

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
od 6.02.2012 r.  – Piotr Leszkowski,
od 11.10.2011 r. do 5.02.2012 r. – Beata 
Oleśkiewicz p. o. Dyrektora Urzędu 
Kontroli Skarbowej

Pozytywna

14.
Delegatura NIK
we Wrocławiu

Dolnośląski 
Urząd Skarbowy 
we Wrocławiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego:
od 1.07.2005 r. – Marianna Wojtowicz

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

15.
Urząd Kontroli 

Skarbowej 
we Wrocławiu

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej:
od 3.07.2008 r. – Jarosław Kubiak Pozytywna
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 28 września 1991 o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41 poz. 214 ze zm.). 

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

5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, 
poz. 1447 ze zm.). 

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

7. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z  dnia 28  listopada 2006 r. w  sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.). 



47

Z A Ł ą C Z N I K I

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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

8. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej  

9. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

10. Rzecznik Praw Obywatelskich  

11. Centralne Biuro Antykorupcyjne 

12. Kierownicy kontrolowanych jednostek 














