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I. ORGANIZACJA URZĘDU SKARBOWEGO, KADRY I SZKOLENIA ORAZ PODNOSZENIE
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Kontrolujący: Magdalena Janusz - specjalista
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 26-09-2011 r. do 28.09-2011 r. oraz w dniu 12.10.2011.
Struktura organizacyjna

Strukturę

organizacyjną

organizacyjny wprowadzony

Urzędu

Skarbowego w Wieluniu określa Regulamin

zarządzeniem

Skarbowego w Wieluniu z dnia 28.12.2010 r.

nr

12/2010

Naczelnika

Urzędu

W okresie objętym kontrolą tj. w

latach 2009 – 2011 obowiązywały Regulaminy organizacyjne nadane:


Zarządzeniem zmieniającym nr 5/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego z 12.02.2010 r.

•

Zarządzeniem Nr 12/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 24.09.2009 r.

•

Zarządzeniem Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 31.07.2007r.

Aktualnie obowiązujący Regulamin organizacyjny, określa:
•

strukturę organizacyjną Urzędu,

•

zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu,

•

zasady organizacji pracy Urzędu,

•

zakres nadzoru sprawowany przez Naczelnika, Zastępcę Naczelnika i Głównego Księgowego,

•

zakres spraw zastrzeżonych do kompetencji Naczelnika oraz stałych uprawnień Zastępcy
Naczelnika, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do podejmowania decyzji, podpisywania pism
i wyrażania stanowiska urzędu w określonych sprawach.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami:
•

Dział Obsługi Bezpośredniej – OB,

•

Dział Postępowań Podatkowych – PP,

•

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Planowania – AP,

•

Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej – KP,

•

Samodzielny Referat Rachunkowości Podatkowej – RP,

•

Dział Egzekucji Administracyjnej – EA,

•

Samodzielny Referat Organizacji i Logistyki – OL,

•

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej – RB,

•

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych – KS,
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•

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej – OP.
Obowiązujący w Urzędzie Regulamin organizacyjny został opracowany zgodnie z

Zarządzeniem

Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz
nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10 poz. 45). Z regulaminem zostali zapoznani wszyscy
kierownicy komórek organizacyjnych i osoby kierujące stanowiskami pracy. Każdy pracownik posiada w
aktach osobowych oświadczenie o zapoznaniu się z treścią aktualnie obowiązującego regulaminu.
Zgodnie z Regulaminem Urząd dzieli się na 3 podstawowe piony organizacyjne nadzorowane przez
Naczelnika Urzędu, Zastępcę Naczelnika Urzędu oraz Głównego Księgowego (Tabela nr 1 Wykaz
komórek nadzorowanych przez Naczelnika w podziale osoby /etaty, Tabela nr 2 Wykaz komórek
nadzorowanych przez Zastępcę Naczelnika w podziale osoby/etaty , Tabela nr 3 Wykaz komórek
nadzorowanych przez Głównego Księgowego w podziale osoby/etaty w Załączniku nr 1 niniejszego
protokółu). W dniu kontroli Urząd zatrudniał 80 osób na 79,25 etatach (w tym jedna umowa na zastępstwo).
Procentowy udział osób zatrudnionych w poszczególnych pionach w stosunku do ogółu zatrudnionych jest
następujący:
•

w pionie Naczelnika Urzędu

28

%

56

%

16

%

zatrudnionych osób,
•

w pionie Zastępcy Naczelnika Urzędu
zatrudnionych osób,

•

w pionie Głównego Księgowego
zatrudnionych osób.

W Urzędzie funkcje kierownicze (poza Naczelnikiem, Zastępcą Naczelnika i Głównym Księgowym)
sprawuje
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osób.

Sprawdzono zakresy czynności 5 pracowników - kadry kierowniczej Urzędu pod

względem zgodności z aktualnie obowiązującym Regulaminem organizacyjnym (Tabela nr 4 w załączniku
nr 1 do niniejszego protokołu). Pracownicy posiadają w aktach osobowych podpisane zakresy czynności
zgodne z obowiązującym regulaminem organizacyjnym, które w sposób szczegółowy określają obowiązki,
odpowiedzialność i uprawnienia na danym stanowisku pracy.
Regulamin pracy
Organizację i porządek pracy oraz prawa i obowiązki stron stosunku pracy ustala Regulamin pracy.
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu Regulamin pracy został wprowadzony zarządzeniem nr 16/2011
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29.08.2011 r.

Kierownicy komórek organizacyjnych i kierujący

wieloosobowymi stanowiskami pracy zostali zobowiązani do zapoznania podległych pracowników z jego
treścią. W aktach osobowych znajdują się pisemne oświadczenia (formularz F-307/1) potwierdzające fakt
zapoznania się pracowników z obowiązującym Regulaminem pracy. Nowo zatrudniani pracownicy
zapoznawani są z treścią obowiązującego regulaminu przed przystąpieniem do pracy lub najpóźniej w dniu
jej podjęcia. Za dołączenie do akt osobowych oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem pracy
odpowiedzialny jest pracownik ds. kadr i szkolenia. W trakcie kontroli stwierdzono, że zapis § 17 ust. 3
Regulaminu pracy naruszał przepis o dobie pracowniczej, zapis ten został w trakcie trwania kontroli
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poprawiony poprzez wprowadzenie Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 27.09.2011 r. Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wieluniu.
Prowadzenie spraw osobowych
Dokonano przeglądu akt osobowych pracowników (Tabela nr 5 Wykaz z danymi osobowymi, okresem
zatrudnienia, stanowiskiem, wykształceniem, stażem pracy w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu)
Akta osobowe prowadzone są w sposób prawidłowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 20.05.1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62,
poz. 286 z późn. zm.) Dokumenty gromadzone są w odpowiednich częściach akt A, B lub C w porządku
chronologicznym. Z przedłożonych przez pracownika podczas przyjęcia świadectw pracy i zaświadczeń
sporządzane są kserokopie, które następnie potwierdzane są za zgodność z oryginałem. Oryginały zostają
zwrócone pracownikowi. We wszystkich teczkach osobowych znajdują się aktualne zakresy obowiązków,
zgodne z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym. Podczas przyjęcia do pracy nowo zatrudniani
pracownicy składają oświadczenia o:


zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy,

•

zapoznaniu

się

z

przepisami

i

zasadami

dot.

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy,

w tym ryzyku zawodowym,
•

przeszkoleniu wstępnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•

przestrzeganiu obowiązków członka korpusu służby cywilnej,

•

zapoznaniu się z przepisami Kodeksu Etyki Służby Cywilnej,

•

zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych,

•

zapoznaniu się z

przepisami o tajemnicy skarbowej oraz przyrzeczeniu o przestrzegania

tajemnicy skarbowej i odpowiedzialności karnej za jej ujawnienie,
•

zapoznaniu się z Obywatelską Kartą Antykorupcyjną,

•

zapoznaniu

się

z

treścią

Konwencji

o

zwalczaniu

przekupstwa

zagranicznych

funkcjonariuszy publicznych,
•

przyjęciu odpowiedzialności materialnej,

•

zamiarze

lub

braku

zamiaru

korzystania

z

przysługujących

rodzicowi/opiekunowi

uprawnień,
•

odbyciu przeszkolenia w zakresie Polityki antywirusowej Urzędu Skarbowego w Wieluniu.
Umowy o pracę z nowo zatrudnianymi pracownikami oraz kolejno zawierane umowy sporządzane

są w ustawowym terminie. W umowach w sposób prawidłowy określono stanowisko, miejsce wykonywania
pracy, podstawy prawne zatrudnienia pracownika na stanowisku, z określonym wynagrodzeniem
zasadniczym naliczanym zgodnie przyznanym przez Naczelnika Urzędu mnożnikiem kwoty bazowej dla
danego stanowiska. W ciągu 7 dni od momentu podjęcia pracy, zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy,
pracownicy otrzymują informację o warunkach zatrudnienia: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie
czasu pracy, terminie wypłaty wynagrodzenia, wymiarze urlopu wypoczynkowego i obowiązującym okresie
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wypowiedzenia. Informacje sporządzane są do każdej zawieranej umowy o pracę. Wszyscy pracownicy
posiadają aktualne arkusze ocen okresowych, dokonane już oceny były sporządzone terminowo.
Pracownicy, którzy po raz pierwszy podjęli pracę w służbie cywilnej otrzymali arkusz pierwszej oceny w
służbie cywilnej. Dokumenty pracownicze sporządzane są w dwóch egzemplarzach. Pracownik na
egzemplarzu, który pozostaje w aktach osobowych potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór
dokumentu.
W terminie i zgodnie z zasadami naliczane są dodatki za staż pracy i wypłacane należne nagrody
jubileuszowe (prawidłowość naliczenia nagród jubileuszowych dokonano u pracowników wymienionych w
Tabeli nr 5 , pozycja Lp.: 4,9,10,13,14).

Prawidłowość rozwiązania stosunku pracy sprawdzono na podstawie wybranych teczek osobowych
Dokonano przeglądu akt osobowych dwóch byłych pracowników (Tabela nr 6 w Załączniku nr 1 do
protokołu). Świadectwa pracy zostały wystawiane terminowo zgodnie z kodeksem pracy. Pracownicy
rozliczyli się z Urzędem, co potwierdzone jest kartą obiegową. Dokumenty związane z rozwiązaniem
stosunku pracy są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompletowane w części C akt
osobowych.

Terminowość i aktualność badań okresowych
Wszyscy

pracownicy,

których

akta

były

kontrolowane

posiadali

aktualne

badania

okresowe

przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, z którym Urząd ma podpisaną
umowę na świadczenie usług medycznych. Nowo zatrudniani pracownicy podlegają badaniom wstępnym.
Pracownicy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni, spowodowanej chorobą są
kierowani na badania kontrolne. Zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na
zajmowanym stanowisku, zgodnie z przepisami są wpięte do akt osobowych pracowników.
Fluktuacja zatrudnienia w Urzędzie w latach 2009-2011
W 2009 roku przyjęto do pracy:


jedną osobę na podstawie umowy pracę na czas określony,



trzy osoby na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

W 2009 roku zwolniono:


jednego pracownika w związku z przejściem na emeryturę,



trzech pracowników z związku z upływem czasu na jaki została zawarta umowa o pracę na
zastępstwo.

W 2010 roku przyjęto do pracy:


jedną osobę na podstawie umowy pracę na czas określony,



jednego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
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W 2010 roku z żadnym z pracowników nie została rozwiązana umowa o pracę.
W 2011 roku ( do dnia kontroli) przyjęto:


jedną osobę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,



jedną osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony,

Nabór kandydatów do służby cywilnej
W Urzędzie obowiązuję Instrukcja I-021/1 z dnia 30.04.2010 r, która w sposób szczegółowy określa zasady
naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz zapewnia wybór najlepszego kandydata do pracy
zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Sprawdzono procedurę naboru do pracy w urzędzie na
podstawie ogłoszenia nr 130569 z dnia 29.12.2010 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że nabór był
prowadzony w sposób prawidłowy, z każdego etapu postępowania rekrutacyjnego został sporządzony
odpowiedni protokół w tym protokół końcowy.
Urlopy wypoczynkowe
Stwierdzono prawidłowe naliczanie urlopu wypoczynkowego, przestrzeganie obowiązku wykorzystywania
urlopu zaległego do 31 marca
obowiązku

(art. 162 kp)

następnego

roku kalendarzowego

(art. 168 kp ) oraz przestrzeganie

wypoczynku trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Skontrolowano karty urlopowe sześciu pracowników za rok 2009, 2010 oraz 2011 do dnia kontroli. (Tabela
nr 7 Wykaz pracowników skontrolowanych pod kątem wykorzystania urlopów wypoczynkowych w latach
2009, 2010 oraz 2011 – do dnia 28-09-2011 r. w Załączniku nr 1 do protokołu).
Powiązania rodzinne
Na dzień kontroli w Urzędzie zatrudnione są dwa rodzeństwa, jedno małżeństwo oraz teściowa i synowa
(Tabela nr 8 Wykaz powiązań rodzinnych między pracownikami Urzędu Skarbowego w Wieluniu).
Pomiędzy małżonkami oraz osobami spokrewnionymi nie powstaje stosunek podległości służbowej tym
samym nie został naruszony art. 79 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Zabezpieczenie akt osobowych (poufność)
Akta osobowe przechowywane są w zamykanej i plombowanej szafie metalowej, znajdującej się w pokoju
pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, zapewnia to zachowanie poufności danych osobowych.
Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego
Na 80 osób zatrudnionych wyższe wykształcenie ma 54 osoby, co stanowi 67,5 % zatrudnionych, 25 osób
(tj. 31,3%) posiada wykształcenie średnie oraz 1 osoba (tj. 1,2%) posiada wykształcenie podstawowe. W
okresie

objętym kontrolą Urząd wydał jedno skierowanie na studia niestacjonarne uzupełniające, z

pracownikiem została zawarta umowa podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
W toku przeprowadzonej kontroli w okresie 26-28 września 2011 r. oraz w dniu 12 października 2011 r.
dotyczącej opisanych zagadnień z zakresu organizacji i spraw kadrowych nie stwierdzono uchybień.
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II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Kontrolująca: Krystyna Surówka – starszy komisarz skarbowy
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 12.09.-14.10.2011r.
Podstawa prawna czynności kontrolnych:


ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 301 ze zmianami),



ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami),



ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze
zmianami).
ORGANIZACJA PRACY

Regulamin
Strukturę organizacyjną Urzędu, organizację i zakres nadzoru, zakres stałych uprawnień oraz szczegółowy
zakres zadań komórek organizacyjnych określają:


Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieluniu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr
12/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wieluniu,



Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieluniu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr
12 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wieluniu,



Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wieluniu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr
11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 31 lipca 2007 r.w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wieluniu.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Wieluniu obowiązującym od

01.01.2011 r. zagadnieniami z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych zajmują się:
•

Dział Postępowań Podatkowych PP, kierowany przez Panią Jadwigę Faińską,

•

Dział Obsługi Bezpośredniej, którego kierownikiem jest Pani Anna Biczysko,

•

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania, którego kierującym jest Pani Joanna
Mielczarek.
Bezpośredni nadzór na Działami Postępowań Podatkowych i Obsługi Bezpośredniej oraz

Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy Analiz i Planowania sprawuje Zastępca Naczelnika Pan Bożena
Waloch.
Do zadań Działu Postępowań Podatkowych PP należy:
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1) w zakresie orzecznictwa podatkowego :
a) prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach:
 określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na
podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokość odsetek za
zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub
różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 ustalania zobowiązań podatkowych,
 stwierdzenia nadpłaty,
 z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu,
b) badanie zasadności zwrotu podatku oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tym zakresie,
c) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku niezastrzeżonych do
właściwości innej komórki organizacyjnej
d) orzecznictwo w sprawach cen,
e) rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców, a także odpowiedzialności podatkowej
wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego,
f) wydawanie zaświadczeń dotyczących ujawnienia praw majątkowych,
g) kierowanie do komórki Analiz i Planowania wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub
skarbowych,
h) wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji,
2. w zakresie ulg w spłacie zobowiązań:
a) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych
ulg przewidzianych przepisami prawa,
b) prowadzenie postępowań w sprawach zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku,
c) prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia poboru zaliczek na podatek,
d) monitorowanie pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy
publicznej,
e) prowadzenie postępowań w sprawach przeniesienia własności rzeczy i praw majątkowych.
3. w zakresie zabezpieczeń i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe:
a) prowadzenie postępowań w sprawach sukcesji praw i obowiązków następców prawnych i podmiotów
przekształconych,
b) prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz płatników,
c) wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań,
d) wydawanie zarządzeń w sprawach zabezpieczenia na majątku zobowiązanego,
e) rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zabezpieczenia,
f) sporządzanie wniosków o ustanowienie lub wykreślenie hipoteki przymusowej,
g) prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,
h) prowadzenie rejestru zastawów skarbowych,
i) prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia,
j) prowadzenie czynności związanych z postępowaniem naprawczym. upadłościowym i likwidacyjnym.
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k) nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
l) rozpatrywanie wniosków w sprawie potrącenia wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa lub
jednostki budżetowej.
Do zadań Działu Obsługi Bezpośredniej należy m.in.
1. w zakresie obsługi bieżącej:
-

udzielanie niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu,

-

przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie
elektronicznej,

-

weryfikowanie pod względem formalnym składanych dokumentów,

-

identyfikowanie i rejestrowanie we właściwym systemie informatycznym przyjętych dokumentów,

-

wydawanie

zaświadczeń

niezastrzeżonych

do

właściwości

rzeczowej

innych

komórek

organizacyjnych,
-

prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi,

-

prowadzenie kampanii informacyjnych dla podatników.

2. w zakresie identyfikacji i rejestracji podatkowej


prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków o płatników składek ubezpieczeniowych,



prowadzenie postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,



rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług VAT i podatników
VAT-UE,



otwieranie i zamykanie obowiązków podatkowych.

3. w zakresie przetwarzania danych:
•

wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz
innych dokumentów,

•

przetwarzanie danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

•

tworzenie rejestrów przypisów i odpisów,

4. w zakresie czynności sprawdzających:


dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych
komórek organizacyjnych,



przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw
członkowskich,



obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES),



realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,



kierowanie do komórki analiz i planowania wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub
skarbowych,



kierowanie

do

komórki

Postępowań

Podatkowych

wniosków

o

wszczęcie

postępowań

podatkowych.
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Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania AP (powstałe 01.01.2010 r.) realizuje m.in. zadania w
zakresie:


pozyskiwania informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz
ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z nieujawnionych źródeł dochodu,



analizowania oświadczeń majątkowych,



analizowania informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia,



typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub skarbowej,



podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu zaległości zagrożonych
przedawnieniem,



współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy.

Stan zatrudnienia na dzień rozpoczęcia kontroli:
W Dziale Postępowań Podatkowych PP zatrudnionych jest łącznie 10 pracowników oraz kierownik,
W Referacie Obsługi Bezpośredniej OB zatrudnionych jest 20 pracowników oraz kierownik
Dane statystyczne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
Zmiany liczby podatników w okresie objętym kontrolą z podziałem na poszczególne formy opodatkowania
ilustruje poniższa tabela:

L. p. Forma opodatkowania

Stan na dzień
01.01.2009r.

01.01.2010 r.

01.01.2011 r.

50.495

53.633

56.891

3.117

3.648

4.335

2.239

2.554

2.898

- ryczałt ewidencjonowany,

596

820

1.189

- karta podatkowa,

154

149

134

- działy specjalne produkcji rolnej

77

74

64

Osoby duchowne

51

51

50

1.

Osoby nieprowadzące działalności

2.

Osoby prowadzące działalność ogółem,
w tym:
- zasady ogólne,

3.

Ilość zeznań podatkowych złożonych do Urzędu Skarbowego w latach 2009-2011.
Rodzaj
zeznania

w 2009r.

w 2010 r.

w 2011 r.

PIT-36

4.112

4.065

4.524
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Rodzaj
zeznania

w 2009r.

w 2010 r.

w 2011 r.

PIT-36L

719

608

571

PIT-37

24.225

24.137

24.167

PIT-38

457

462

841

PIT-39

-

24

53

Razem

29.513

29.296

30.156

PIT-28

1.659

1.726

1.904

Ilość zeznań złożonych przez osoby fizyczne w latach 2009-2011, w których wykazano odliczenia z
niżej wymienionych tytułów:

L.
p.

Rodzaj odliczenia

2008
rok

2009
rok

2010
rok

1. odliczenia strat z lat ubiegłych.

118

154

219

2. wydatki na cele rehabilitacyjne.

1.946

2.017

2.107

3. darowizny.

369

331

338

4. wydatki w ramach praw nabytych (remontowe, na spłatę odsetek od
kredytu na cele mieszkaniowe

572

387

308

5.. wydatki z tytułu użytkowania sieci internet.

4.102

4.975

5.691

6. ulga z tytułu wychowywania dzieci

8.179

8.271

8.407

-

-

-

7. inne (krwiodawstwo)

Ponadto do Urzędu Skarbowego składane były dokonywane przez płatników, roczne obliczenia podatku od
dochodu uzyskanego przez podatnika, co przedstawiono poniżej
Rodzaj zeznania

w 2009 r.

w 2010 r.

w 2011 r.

PIT-40

677

586

515

PIT-40A

13.589

13.351

12.845

Razem

14.266

13.937

13.360

Ilość zeznań PIT - 36, 36L, 37, 38 28- złożonych w latach 2009-2011 r. po terminie określonym w art.
45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.:
Rok
W 2009
W 2010

Zeznania PIT-36-PIT-38
533
354

PIT-28
150
163
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Ilość złożonych przez płatników deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
- PIT 4 R.


w 2009 r. – 1.804



w 2010 r. – 1.839



w 2011 r. - 1.935

Zasady i kryteria dokonywania czynności sprawdzających.
Jak ustalono - pracownicy Urzędu Skarbowego w Wieluniu przeprowadzając czynności
sprawdzające, o których mowa w Dziale V ustawy Ordynacja podatkowa kierują się wytycznymi
Ministerstwa Finansów, dotyczącymi kampanii zeznań podatkowych za dane lata podatkowe.
Ponadto w kontrolowanej jednostce Naczelnik Urzędu Skarbowego w Regulaminie Organizacyjnym
określił kwotę zwrotu nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych od której należy przeprowadzać
czynności sprawdzających przed jego dokonaniem.
Wynika z niego, iż czynności sprawdzające przeprowadzić należy gdy wysokość nadpłaty w podatku
dochodowym od osób fizycznych wykazanej do zwrotu przekracza 8.000 zł.
Ilość czynności sprawdzających przeprowadzonych w latach 2009-2011 przedstawiono poniżej:
•

w 2009 r. - 862

•

w 2010 r. - 670

•

w 2011 r. - 1.017

Ponadto Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej złożyła do protokołu oświadczenie, iż „ w stosunku do
nadpłat wynikających z zeznań podatkowych za rok 2008, 2009 i 2010 r. w podatku dochodowym od osób
fizycznych powyżej 8.000 zł każdorazowo były przeprowadzane czynności sprawdzające”.
Obraz pracy Urzędu Skarbowego w Wieluniu na podstawie mierników w obszarze wymiar:
- mierniki (oceniające) osiągnięte w obszarze wymiaru

II kw. 2011 r.
Urząd

Mediana w punkty
grupie

-WP.SZD

6,68,

7,98

2

WP.SWP

98,08

56,09

1

WP.WCP

75,97

51,18

-3

WP.SPP

6,67

1.04

-5

WP.MPO

58,54

33,33

-4

WP.NZP

0

-

-5
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SZD – wskaźnik szybkości ewidencjonowania w POLTAX dokumentów,
SWP – wskaźnik szybkości wszczynania postępowań podatkowych,
WCP – wskaźnik czasu trwania postępowań podatkowych,
SPP – wskaźnik braku skuteczności postępowań podatkowych
MPO – wskaźnik merytorycznej prawidłowości orzeczeń wydawanych przez NUS.
NZP – wskaźnik kwot przypisanych z art. 20 UOPF

Szczegółowej ocenie poddano wskaźniki:
- WP.WCP – wskaźnik czasu trwania postępowań podatkowych - 3
Wskaźnik ten wskazuje średni upływ czasu od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia wydania
decyzji i ma na celu określenie terminowości prowadzenia postępowań podatkowych.
Ze sporządzonego skryptu wynika, że za II kwartały 2011 r. średni upływ czasu od wszczęcia postępowania
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych do dnia wydania decyzji wyniósł 75,97, mediana
w tej grupie wyniosła 51,18 dni, a wielkość wskaźnika -3.
Dokonano przeglądu spraw w skrypcie, wybierając sprawy z najdłuższym okresem czasu od dnia
wszczęcia postępowania w podatku dochodowym od osób fizycznych do dnia wydania decyzji: (3 sprawy:
140 dni, 170 dni i 178 dni).
W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że przedłużanie postępowania podatkowego spowodowane
było

koniecznością

uzupełnienia

materiału

dowodowego

i

przeprowadzenia

ponownej

analizy

zgromadzonego materiału dowodowego.
- WP.SPP – wskaźnik braku skuteczności postępowań podatkowych – 5
Wskaźnik ten przedstawia liczbę umorzonych postępowań podatkowych wszczętych z urzędu do liczby
postępowań podatkowych wszczętych z urzędu i ma na celu ustalenie zasadności wszczynania
postępowań podatkowych.
Ze sporządzonego skryptu wynika, że za II kwartały 2011 r. wartość wskaźnika wyniosła 6,67, mediana w
grupie 1,04, wskaźnik -5.
Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o nieprawidłowości i niezgodności z prawem prowadzonych
postępowań podatkowych.
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Ustalono, iż na powyższą wartość wskaźnika miało wpływ umorzenie w I kwartale br. 8 postępowań
podatkowych wszczętych z urzędu w 2010 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz w podatku od towarów i usług oraz umorzenie w II kwartale br. 2 postępowań podatkowych w zakresie
zobowiązań podatkowych od przychodów z nieujawnionych źródeł.
- WP. MPO – wskaźnik merytorycznej prawidłowości orzeczeń wydanych przez NUS -4.
Wskaźnik ten pozwala na weryfikacje prawidłowości (zgodności z prawem) postępowań podatkowych
prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i wydanych w ich wyniku orzeczeń.
Ze sporządzonego skryptu wynika, że za II kwartały 2011 r. wartość wskaźnika wyniosła 58,54, mediana w
grupie 33,33, wskaźnik -4.
Na powyższą wartość podobnie jak w przypadku miernika WP.SPP miało wpływ

przede wszystkim

uchylone przez Organ odwoławczy w I półroczu br. 24 orzeczeń wydanych przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wieluniu.
- NZP – wskaźnik kwot przypisanych z art. 20 UOPF -5
W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji w zakresie ustalenia zobowiązania podatkowego od
przychodów z nieujawnionych źródeł. Wszelkie postępowania w tym zakresie zostały umorzone, jak
przedstawiono przy ocenie miernika WP.SPP.
mierniki (monitorujące) osiągnięte w obszarze wymiar

II kw. 2011 r.
Urząd

Mediana w punkty
grupie

WP.DWR

18.607,84

20.280,61

0

WP.POR

1,16

090

-1

WP.DWO

371,26

351,80

0

WP.SZU

10,17

4,55

-5

WP.SZZ

12,71

4,68

--5

WP.WCS

38,16

38,78

-0

WP.DWR – wskaźnik liczby wprowadzonych pozycji,
WP.POR – wskaźnik prawidłowości orzeczeń wydanych przez naczelników urzędów skarbowych,
WP.DWO – wskaźnik liczby wprowadzonych pozycji z orzeczeń wydanych przez organ,

WP.SZU – wskaźnik szybkości zaewidencjonowania w POLTAX orzeczeń wydanych przez urząd
skarbowy,
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WP.SZZ – wskaźnik szybkości zatwierdzenia orzeczeń wydanych przez urząd,
WP.WCS – wskaźnik czasu trwania postępowań podatkowych wszczętych na żądania strony
W miernikach monitorujących najniższy wskaźnik odnotowano:
- WP.SZU – wskaźnik szybkości zaewidencjonowania w POLTAX orzeczeń wydanych przez urząd
skarbowy,
- WP.SZZ –

wskaźnik szybkości zatwierdzania orzeczeń wydanych przez urząd skarbowy

Na niską wartość tego wskaźnika wpływ mają przede wszystkim błędy ludzkie wynikające z wpisania
niewłaściwych dat wystawienia dokumentu ( dla przykładu w dokumencie o numerze 2578924 wpisano
datę 05.03.2001 r. zamiast 05.03.2011 r. ) oraz konieczność wpisywania w dokumentach wewnętrznych
ZOB-D do deklaracji PIT-4R w polu „wystawiono dnia” dat wpływu deklaracji PIT-4R do której te dokumenty
są tworzone.
Z uwagi na fakt, iż jest bardzo dużo rozbieżności pomiędzy należnościami zadeklarowanymi w deklaracjach
a faktycznymi wpłatami dokonanymi przez płatników, dokumentów ZOB-D do sporządzenia pozostają
znaczne ilości. Wystawienie w/w dokumentów wymaga więc czasu, a tym samym wydłuża się okres
pomiędzy faktycznym wystawieniem (wprowadzeniem) dokumentu w systemie POLTAX, a datą wpływu do
tut. Urzędu deklaracji PIT-4R.
Ustalono, iż dokumenty, które zostały wprowadzone z błędnymi datami zostały po analizie w/w wskaźnika
poprawione w systemie POLTAX.
Z kolei niska wartość wskaźnika WP.SZZ wynika głownie z wprowadzonych dokumentów ZOB-D
(związanych ze składanymi deklaracjami PIT-4R) kiedy to błędnie wpisywano datę doręczenia dokumentu
taką samą jak datę wpływu deklaracji PIT-4R.
Zgodnie z informacjami wynikającymi z HELP DESK (nr zgłoszenia 82111 z dnia 31.01.2011 r. oraz
nr 63981 z dnia 08.11.2007 r. pomoc informatyczna) w dokumencie wewnętrznym ZOB-D w polu
„wystawiono dnia ” należy wprowadzić datę wpływu deklaracji PIT-4R.
Taką też samą datę przyjmowano w polu „doręczono dnia” pomimo, iż data faktycznego wprowadzania
dokumentu do systemu POLTAX była inna.
Obecnie w dacie doręczenia przyjmowana jest data faktycznego wprowadzenia do systemu POLTAX
dokumentu ZOB-D.
Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie oceny mierników oceniających i monitorujących w obszarze
wymiar

W toku kontroli ocenie poddano mierniki, których wartość była najniższa. W szczególności sprawdzono
dokumentację dotyczącą czasu trwania postępowań podatkowych mając wpływ na wielkość wskaźników

9

oceniających WP.WCP, WP.SPP, WP.MPO oraz przyjęto wyjaśnienia od kierownika Działu OB odnoszące
się do wskaźników monitorujących WP.SZU i WP.SZZ.
Na podstawie sprawdzonych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień stwierdzić należy, że na wartość
wskaźników oceniających miało wpływ przede wszystkim umorzenie w I półroczu br. 10 postępowań
podatkowych wszczętych z urzędu, w tym 2 z nieujawnionych źródeł przychodów oraz uchylenie 24
orzeczeń wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu.
Powyższe

świadczy o niewystarczającym materiale dowodowym gromadzonym zarówno przed

wszczęciem postępowania podatkowego jak i w jego toku.
Z kolei wpływ na wielkość wskaźników monitorujących miały popełniane błędy przy wprowadzaniu
dokumentu do systemu Poltax, poprzez nanoszenie niewłaściwych dat wystawienia dokumentu oraz
doręczenia dokumentu.
POSTĘPOWANIA PODATKOWE
Ilość wydanych w latach 2009 -2011 postanowień wszczynających postępowania podatkowe z urzędu w
sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.
•

2009 r. - 26

•

2010 r. - 48

•

2011 r. - 27

Ilość wydanych w latach 2009-2011 decyzji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych:
Rodzaj decyzji
Określające
(wymiarowe)

zobowiązanie

podatkowe

2009 r.

2010 r.

2011 do 12.09.

12

12

13

1

1

określające stratę -art 24 Ordynacji
Określające dochód art.21 b Ordynacji

1

0

0

O odpowiedzialności podatnika płatnika

1

4

6

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2

6

2

Karta podatkowa wraz ze zmieniającymi

170

164

153

Kwartale stawki ryczałtu osób duchownych

51

51

58

Podatek z nieujawnionych źródeł

2

0

0

O przeniesieniu odpowiedzialności na osoby
trzecie

5

9

4

Określające
nieruchomości

3

7

0

22

22

9

podatek

ze

Zwalniające płatnika z poboru zaliczek

sprzedaży

9

związane z ustawa abolicyjną

164

0

0

inne

186

187

57

razem

619

463

304

Ilość złożonych odwołań ogółem.
Wyszczególnienie

2009r.

2010 r.

2011r.

ilość złożonych odwołań ogółem, w tym:

12

21

9

załatwionych we własnym zakresie art. 226 Ordynacji podatkowej

0

0

0

przekazanych do Izby Skarbowej, z czego

12

21

9

utrzymano w mocy (art.233 § 1 pkt 1 O.P).

6

12

8

uchylono w całości lub części ( art.233 § 1 pkt 2 O.P)

1

1

1

uchylono w całości i przekazano sprawę do
ponownego rozpatrzenia (art.233 § 2 O.P)

5

6

1

0

2

0

Umorzono postępowanie odwoławcze.

Analiza ilości złożonych odwołań oraz sposób ich rozstrzygnięcia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
wykazała, że z ogólnej liczby odwołań w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanych do tut.
Organu, do ponownego rozpatrzenia w trybie art. 233 § 2 ustawy Ordynacja podatkowej przekazano:


w 2009 r. - 41%.



w 2010 r. - 28%



w 2011 r. (do września) – 11%

Z powyższego wynika, iż od 2010 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych ilość decyzji uchylonych w
całości i przekazanych do ponownego rozpatrzenia uległa wyraźnej poprawie.
Terminowość wszczynania postępowań podatkowych
Kontrolę terminowości wszczynania postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych przeprowadzono w oparciu o dane wynikające z podsystemu KONTROLA. Podstawę
stanowiły raporty sporządzone 14.09.2011 r.
•

Wykorzystanie materiałów pokontrolnych - wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres pomiędzy datą zakończenia kontroli a datą doręczenia
postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 90 dni”
Raport ten nie wygenerował żadnej pozycji.,
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•

Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 do dnia 14.09.2011 r. i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres między datą zakończenia kontroli a datą doręczenia
postanowienia w

sprawie wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 180 dni” .

Raport ten wygenerował 1 pozycję w podatku PIT:
Z raportu wynika, iż kontrola zakończona została 18.03.2009 r. a postanowienie w sprawie wszczęcia
postępowania podatkowego zostało doręczone 16.09.2009 r. Wynika z tego, iż postępowanie podatkowe w
sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej zostało wszczęte w terminie, nie później niż 6
miesięcy od zakończenia kontroli. Zatem art.165b § 1 ustawy Op nie został naruszony.
W związku z powyższym raport błędnie wygenerował podmiot.
Terminowość wydawania decyzji
Kontrolę terminowości wydawania decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
przeprowadzono w oparciu o następujący raport:
•

Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 14.09.2011 r. i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres pomiędzy datą doręczenia postanowienia o
wszczęciu postępowania podatkowego a datą wydania decyzji przekroczył 90 dni”

Raport wygenerował 7 pozycji, których dotyczących wobec których prowadzono postępowanie podatkowe
w podatku dochodowym od osób fizycznych a decyzje wydano po upływie 90 dni od daty wszczęcia
postępowania podatkowego. Szczegółowy opis spraw zawarty został w załączniku nr 1, poz. 1 oraz 4-6
Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych
Na potrzeby kontroli sporządzono również raport „wykaz kontroli przeprowadzonych w wybranych
podatkach za okres od 01.01.2009 r. do 22.09.2011 r.” Z raportów wynika, że:
•

2009 rok zawiera 24 pozycji, dotyczących PIT, w tym 7 pozycji dotyczy zmniejszenia straty,

•

2010 rok zawiera 10 pozycji, dotyczących PIT, w tym 1 pozycja dotyczy zmniejszenia straty,

•

2011 rok zawiera 8 pozycji dotyczących PIT, w tym 1 pozycji dotyczy zmniejszenia straty,

Do kontroli wybrano sprawy, gdzie suma uszczuplenia przekracza 2.000 zł.
•

w 2009 roku uszczuplenie powyżej 2000 zł wystąpiło u 8 podatników,

•

w 2010 roku uszczuplenie powyżej 2000 zł wystąpiło u 4 podatników,

•

w 2011 roku uszczuplenie powyżej 2000 zł wystąpiło u 6 podatników,

Z ww. spraw do kontroli wytypowano 6 podatników szczegółowo opisanych w załączniku nr 1, poz.7-12.
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W toku kontroli ustalono, że w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu prowadzone są ręczne rejestry wydanych
postanowień wszczynających postępowania podatkowe w latach 2009-2011 oraz rejestry wydanych w tym
okresie decyzji.
Do kontroli, z powyższych raportów wybrano drogą losową akta sprawy dotyczące 4 podatników,
szczegółowo opisanych w załączniku nr 1, poz. 13-16.
Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych
W

toku

kontroli

ocenie

poddano

przyczyny

niezakończenia

postępowań

podatkowych

w ustawowym terminie oraz wywiązywanie się z obowiązku informowania podatnika o wyznaczeniu
nowego terminu. Ponadto kontroli podlegała prawidłowość prowadzonych postępowań podatkowych oraz
wydanych decyzji.
Kontrolą objęto postępowania podatkowe prowadzone wobec 14 podmiotów w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie postępowania zostały wszczęte z urzędu.
W postępowaniach podatkowych wszczętych po ustaleniach kontroli upływ czasu pomiędzy datą
doręczenia protokołu z kontroli, a data wydania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego
wyniósł od 84 do 180 dni i nie został przekroczony ustawowy termin do wszczęcia postępowania
podatkowego.
Postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego doręczone zostały za pośrednictwem Poczty
Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W aktach podatkowych znajdują się każdorazowo
potwierdzenia doręczenia postanowień. Postanowienia zostały sporządzone prawidłowo pod względem
formalnym i merytorycznym.
Gromadzenie dowodów w postępowaniu podatkowym
Akta spraw zawierają pełną dokumentację zgromadzoną w toku kontroli podatkowej oraz prowadzonego
postępowania podatkowego. W przypadkach uzasadnionych wydawane są postanowienia o włączeniu
zgromadzonych materiałów jako dowodów w postępowaniu podatkowym.
Zawiadomienie w trybie art. 123 i 200 ustawy Ordynacja podatkowa
W kontrolowanych latach Organ podatkowy zawiadamiał Podatników o powyższym uprawnieniu
wystosowując pisma w formie postanowień. Postanowienia doręczane były za pośrednictwem Poczty
Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W aktach znajdują się każdorazowo potwierdzenia
doręczeń.
Decyzje
W wyniku przeprowadzenia kontroli 14 postępowań podatkowych – objętych niniejszą kontrolą Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Wieluniu wydał:
- 9 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego,
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- 1 decyzję określającą wysokość straty z prowadzonej działalności gospodarczej,
- 4 decyzje umarzające wszczęte postępowanie podatkowe.
W toku kontroli sprawdzono poprawność formalną decyzji, prawidłowość wskazanej podstawy prawnej
proceduralnej i matarialno-prawnej, zgodność ustaleń dokonanych w toku kontroli i postępowania
podatkowego z treścią zawarta w decyzji oraz zasadność umorzenia postępowań podatkowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
Czas trwania postępowań podatkowych
W sprawach, w których Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe czas trwania postępowań
podatkowych liczony od dnia doręczenia postanowienia o jego wszczęciu do dnia wydania decyzji wynosił
od 30 do 178 dni.
W przypadkach, w których czas trwania postępowania podatkowego przekroczył 30 dni, Organ podatkowy
każdorazowo

wydawał

postanowienia

informujące

stronę

o

przedłużeniu

terminu

zakończenia

postępowania i wyznaczeniu nowego terminu. Kolejne postanowienia o przedłużaniu terminu wydawane
były przed upływem terminu ustawowego lub wyznaczonego przez Organ.
W postanowieniach wskazywano każdorazowo faktyczne przyczyny przedłużania.
Analiza akt podatników, u których przeprowadzona kontrola podatkowa zakończyła się wynikiem
pozytywnym i nie wszczęto postępowania podatkowego.
Korekty po przeprowadzonych kontrolach podatkowych za okres 01.01.2009 – 07.10.2011 zakończonych
wynikiem pozytywnym złożyło 35 podatników. Do kontroli wybrano 30% spraw.
Ustalono, iż po ujawnieniu wyniku kontroli, podatnicy składali korekty zeznania podatkowego, uwzględniali
w nim stwierdzone nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty.
Każdorazowo korekta zeznania oraz uzasadnienie przyczyny jej złożenia były na bieżąco wprowadzane do
systemu Poltax.

Analiza działań podejmowanych przez Urząd wobec Podatników, którzy w dwóch następujących po
sobie latach podatkowych tj. 2009-2010 wykazywali straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
powyżej 20.000 zł.
Na potrzeby kontroli sporządzono skrypty „zestawienie podatników, którzy w latach 2009-2010
wykazywali straty (powyżej 20.000 zł) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-36L) z
prowadzonej działalność gospodarczej”.
Na podstawie powyższego skryptu ustalono, iż 18 podatników w składanych za lata 2009-2010
zeznaniach podatkowych PIT-36 wykazało straty powyżej 20.000 zł.
Kontroli poddano wszystkie sprawy ujęte w ww. skryptach stwierdzając, że 16 sprawach nie
przeprowadzono kontroli podatkowej pod kątem sprawdzenia zasadności strat z tytułu prowadzonej
działalności.

9

Prawidłowość decyzji ustalających podatek w formie karty podatkowej.

Zagadnienia związane z opodatkowaniem w formie karty podatkowej regulują przepisy ustawy z
dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami).
Wysokość stawek karty podatkowej na każdy rok podatkowy ustala Minister Finansów poprzez
wydawanie obwieszczeń w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać
świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych
stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w danym roku podatkowym.
W kontrolowanym okresie obowiązywały niżej wskazane obwieszczenia:
na 2009 r. - obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2008 r. (M.P. Nr 88, poz. 771.
na 2010 r.- obwieszczenie Ministra Finansów z 02.11.2009 r. (M.P. Nr 72, poz.912 z 2009 r.)
na 2011 r. obwieszczenie Ministra Finansów z 25.11.2010 r. (M.P. Nr 89, poz. 1034)
Dla potrzeb kontroli sporządzono rejestr decyzji ustalających stawkę karty podatkowej, wydanych w
kontrolowanym okresie dla podatników prowadzących działalność gospodarczą dla której przewidziano
stawki karty podatkowej w tzw. „widełkach” oraz podatników korzystających z obniżek stawki karty
podatkowej wynikających w z zapisów ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zmianami), m.in. z
tytułu inwalidztwa, jednoczesnego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podatników prowadzących działalność gospodarczą dla której przewidziano stawki karty podatkowej w tzw.
„widełkach” na dzień rozpoczęcia kontroli odnotowano
- 4 dla handlu i gastronomii
- 7 dla przewozie mleka do punktów skupu,
- 5 korzystających z obniżki 20% (art. 27 ust.1 pkt.1 ustawy –wiek i grupa inwalidzka),
- 34 korzystających z obniżki 80% (art. 27 ust.5 ustawy – równoczesne zatrudnienie),
Z ww. rejestrów do szczegółowej kontroli wybrano wszystkie sprawy z handlu i gastronomii oraz losowo
sprawy dotyczące podatników korzystających z obniżek.
W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że każdorazowo przed wydaniem decyzji podatnicy byli
zapoznawani z projektem wysokości stawki karty podatkowej.
Ustalono także, że Podatnicy po upływie roku podatkowego - w terminie do 31 stycznia , składali roczną
deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty
podatkowej w poszczególnych miesiącach.
W sprawach poddanych kontroli każdorazowo kwoty zapłaconych składek weryfikowane były z dowodami
wpłaty dostarczanymi przez podatników.

9

Ponadto przy obniżkach stawki karty podatkowej na podstawie art. 27 ust.5 ustawy podatnicy dostarczali
aktualne informacje o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W jednym przypadku Podatnik dostarczał informacje o zatrudnieniu po wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
wysokości stawki karty podatkowej.
Postępowania w sprawie przychodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Problematykę związana z powyższym zagadnieniem regulują: art. 20 ust. 1 i 3, art. 30 pkt 7 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176 ze zmianami).
Sposób postępowania w tym zakresie w kontrolowanych latach określały „wytyczne Ministerstwa Finansów
dla urzędów skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej dotyczące postępowania w sprawie przychodów
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych,
stanowiące załącznik do pism:
- AP4/0680/16/AGN/08/09/1213 z 16.02.2009 r.,
- AP4/0683/107/ROM/2010/14952 21.12.2010 r.
Na dzień kontroli, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, prowadzenie postępowania
wyjaśniającego należy do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy Analiz i Planowania.
Ponadto w 2011 roku obowiązywały następujące zarządzenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wieluniu w sprawie zasad, trybu i organizacji rozpoznawania spraw z zakresu opodatkowania przychodów
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, przy
wykorzystaniu aplikacji „Dochody w Wydatki Podatników”:
- z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Wprowadzona też została instrukcja postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w
ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Na podstawie § 34 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wieluniu oraz § 12 ust. 3
zarządzenia Nr 9/2011 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie
zasad, trybu i organizacji rozpoznawania spraw z zakresu opodatkowania przychodów nieznajdujących
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, przy wykorzystaniu
aplikacji ,,Dochody i wydatki podatników”, Naczelnik Urzędu określił iż:
–

wykaz spraw w selekcji zasadniczej z aplikacji ,,Dochody i wydatki podatników” za rok 2010 należy
sporządzić poprzez dokonanie raportu zbiorczego zawierającego listy podatników, w przypadku których
występuje nadwyżka wydatków nad przychodami w kwocie wyższej lub równej:
a) dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej 100.000,00 zł.,

b) dla podatników nieosiągających przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

50.000,00 zł,
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- uwzględniając ilość i stan zaawansowania spraw w toku oraz spraw do rozpracowania za lata poprzednie
tj. 2006 – 2009, zapewniając zachowanie płynności realizacji zadań, określono do rozpracowania za
2010 rok 30 spraw, poczynając od najwyższej nadwyżki wydatków nad przychodami,
- maksymalną liczbę spraw do rozpracowania z poszczególnych raportów w 2011 roku w ilości 70 spraw.
Ponadto w zarządzeniu Nr 10/2009 r. określona została kwota nadwyżki wydatków nad dochodami, która
powoduje pozostawienie sprawy ad acta, bez dalszego rozpracowywania w wysokości nie większej niż
20.000 zł odnośnie rozpracowań dotyczących roku 2008 i lat 2003-2007.

Dane wynikające ze zbiorczych raportów aplikacji DWP za poszczególne lata 2005-2010:
Okres

Ilość

Ilość przyjętych do rozpracowania

2005

37

23

2006

45

40

2007

66

48

2008

71

50

2009

216

30

2010

389

30

2011

Dane wynikające z wydruku syntetycznego statystyki prowadzonych spraw za poszczególne lata 20052010

Okres

Ilość spraw załatwionych

Ilość wszczętych postępowań

2005

23

3

2006

37

4

2007

18

0

2008

6

0

2009

14

1

2010

0

0

2011

0

0

Z powyższego zestawienia wynika, iż na dzień kontroli jedynie za 2005 r. ilość załatwionych spraw (23)
odpowiada ilości przyjętych spraw do rozpracowania (23).
Za pozostałe lata realizacja spraw załatwionych do zaplanowanych przedstawia się następująco:
−

za 2006 r. - 92,5%,

−

za 2007 r. - 37,5%,

−

za 2008 r. - 12,0%,
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−

za 2009 r. - 46,7%.

Za 2010 r. z przyjętych do rozpracowania 30 spraw nie załatwiono żadnej.
W ilości załatwionych spraw, ilość wszczętych postępowań podatkowych przedstawia się następująco:
−

za 2005 r. - 13%,

−

za 2006 r. - 10,8%,

−

za 2007 r. - 0,

−

za 2007 r. - 0,

−

za 2009 r. - 7%,

−

za 2010 r. - 0

W 2011 r. do dnia kontroli nie wszczęto żadnego postępowania podatkowego i tym samym nie wydano
decyzji.
W związku z powyższym wskaźnik oceniający WP.NZP – kwota kwot przypisanych z art. 20 uopf ma
wartość minusową
W toku niniejszej kontroli dokonano sprawdzenia przebiegu realizacji zaleceń DIS w Łodzi z 30.08.2010 r.,
tj.
- przestrzegania terminów, o którym mowa w punkcie 5.1 Wytycznych Ministra Finansów z lutego 2009 r.
przy generowaniu raportów zbiorczych.
Zarówno wytyczne z 2009 r. jak i z 2010 r. wskazują, iż typowanie spraw do rozpracowania w trybie selekcji
zasadniczej następuje poprzez generowanie z aplikacji DWP raportów zbiorczych oraz raportów
indywidualnych. Raporty zbiorcze generowane z aplikacji DWP za poprzedni rok podatkowy – po
przemigrowaniu do bazy aplikacji danych ze wszystkich zeznań podatkowych dotyczących roku
poprzedniego wraz z ich korektami powinno nastąpić nie później niż do 15 sierpnia tego roku.
Ustalono, iż raporty zbiorcze za 2010 r. zostały wygenerowane w dniu 04.08.2010 r. a raporty zbiorcze za
2011 r. w dniu 12.08.2011 r.
W związku z powyższym należy przyjąć, że zalecenia w powyższym zakresie zostały zrealizowane.
- prowadzenie czynności weryfikacyjnych i postępowań podatkowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Finansów oraz ustawą Ordynacja podatkowa zwracając szczególną uwagę na:
a) prawidłowe wypełnianie protokołu weryfikacyjnego,
b) gromadzenie materiału dowodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) podejmowanie działań wskazanych w punkcie 5.3 przedmiotowych wytycznych odnoszących się do
podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, u których wystąpiła nadwyżka wydatków
nad dochodami.
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- wzywania podatników w sprawach związanych z opodatkowaniem przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – w trybie art. 155 ustawy Op. – w
ramach prowadzonych postępowań podatkowych,
- przestrzeganie zasad, o których mowa w art. 125 ustawy Op.

W celu sprawdzenia realizacji powyższego zalecenia poddano kontroli sprawy wszczęte po 01.09.2010 r.
Kontroli poddano 9 spraw, w tym 5 dotyczące podatników prowadzących działalność gospodarczą.
W wyniku działań kontrolnych ustalono, iż protokoły weryfikacyjne są prawidłowo sporządzane. Nie
stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie gromadzenie materiału dowodowego oraz przestrzegania
zasad, o których mowa w art. 125 ustawy Ordynacja podatkowa.
Natomiast w 4 przypadkach w dalszym ciągu nie podejmowanie są działania wskazane w punkcie 5.3
Wytycznych Ministerstwa Finansów odnoszących się do podatników uzyskujących przychody z działalności
gospodarczej, u których wystąpiła nadwyżka wydatków nad dochodami - sprawy 62, 63 67,68 załącznika nr
1.
W 1 sprawie, w której nie wystąpiła nadwyżka wydatków nad przychodami prowadzone były czynności
weryfikacyjne – spraw nr 67 załącznika nr 1.
Wyjaśnienia w ww. zakresie złożyła Pani Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej. Wynika z nich, iż
w sprawach dotyczących Podatników prowadzących działalność gospodarczą analiza danych w oparciu o
raporty indywidualne generowanych z aplikacji DWP za lata wcześniejsze w świetle możliwości pokrycia
wydatków oszczędnościami z lat poprzednich, wyeliminowana została nadwyżka wydatków nad
przychodami. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba dalszej weryfikacji i przeprowadzenia
kontroli podatkowej o której mowa w pkt. 5.3 Wytycznych....
Wyjaśnienia ww. zakresie , w ocenie kontrolującego, należy przyjąć jako zasadne.

Sprawowanie nadzoru nad urzędami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań
kontrolnych prawidłowości wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób
fizycznych składanych przez podatników powołujących się na normy prawa wspólnotowego.

Na podstawie rejestrów prowadzonych w Urzędzie oraz oświadczenia Kierownika Działu Obsługi Bieżącej
stwierdzić należy, że w latach 2009 - 2010 oraz w okresie od 01.01.2011 r. do 12.09.211 r. do Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieluniu nie wpłynęły wnioski w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku
dochodowym od osób fizycznych składane przez podatników powołujących się na normy prawa
wspólnotowego
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III. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
Kontrolujący: Piotr Drews – komisarz skarbowy
Kontrolę przeprowadzono w dniach 12.09-14.10.2011r.

I. Regulaminy i zarządzenia

Zgodnie z obowiązującym na dzień rozpoczęcia kontroli Regulaminem Organizacyjnym
- wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 28.12.2010 r. - od
dnia 1.01.2011 r. zagadnieniami objętymi zakresem niniejszej kontroli zajmuję się:
- Dział Obsługi Bezpośredniej (OB), którego kierownikiem jest Pani Anna Biczysko,
- Dział Postępowań Podatkowych (PP), którego kierownikiem jest Pani Jadwiga Faińska.
Zgodnie z § 16 pkt. 1 i 4 Regulaminu do zakresu zadań Działu Obsługi Bezpośredniej należy m.in.:
- w zakresie obsługi bieżącej:
- przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym
w formie elektronicznej;
- weryfikowanie pod względem formalnym składanych dokumentów;
- identyfikowanie i rejestrowanie we właściwym systemie informatycznym przyjętych
dokumentów;
- w zakresie czynności sprawdzających:
- dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej
innych komórek organizacyjnych;
Zgodnie z § 17 pkt. 1 i 3 Regulaminu do zakresu zadań Działu Postępowań Podatkowych należy
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, m.in.:
w zakresie orzecznictwa podatkowego:
- prowadzenie postępowań podatkowych, w szczególności w sprawach:
- określania wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości
zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika,
wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku,
- stwierdzania nadpłaty,
- badanie zasadności zwrotu podatku oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tym
zakresie;
- rozstrzyganie o odpowiedzialności spadkobierców, a także odpowiedzialności podatkowej
wspólników spółek cywilnych i osobowych spółek prawa handlowego;
- kierowanie do komórki analiz i planowania wniosków o przeprowadzenie kontroli
podatkowych lub skarbowych;
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji;
W zakresie zabezpieczeń i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
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- prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich oraz
płatników,
- wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych.
W Dziale Postępowań Podatkowych stan zatrudnienia wynosi 11 osób łącznie z kierownikiem.
Dział Obsługi Bezpośredniej (OB) i Dział Postępowań Podatkowych (PP) podlegają z-cy Naczelnika
Urzędu, Pani Bożenie Waloch.
W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2010 r. na podstawie § 31 Regulaminu Organizacyjnego
wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 31.07.2007 r.
sprawami z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych zajmował się:
- Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, Podatków Majątkowych i Opłat oraz
Ewidencjii Identyfikacji Podatników
II. Dane Statystyczne
Zgodnie z właściwością miejscową Urzędu rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych dokonywały
podmioty gospodarcze, których ilość i strukturę obrazuje poniższe zestawienie:
Podmioty gospodarcze

wg stanu na:
31.12.2009 r.

31.12.2010 r.

24

24

1

2

Przedsiębiorstwa państwowe
Spółdzielnie
Spółki prawa handlowego
- akcyjne

- w tym z udziałem kapitału zagranicznego

123

154

-

-

Banki

-

-

Fundacje

5

5

Pozostałe osoby prawne

213

217

Pozostałe jednostki nie mające osobowości prawnej

69

71

435

473

spółki z o.o.
- w tym z udziałem kapitału zagranicznego

(wspólnoty mieszkaniowe)
Razem
Ilość

postępowań

podatkowych

wszczętych

w

kontrolowanym

okresie,

w zakresie CIT:

Wyszczególnienie
Liczba wszczętych postępowań podatkowych ogółem, w tym:

2009 r.

2010 r

2011 r.

1

3

4

9

wymiarowych (z urzędu)

-

-

-

wymiarowych (z urzędu po kontroli podatkowej) -

-

-

2

wymiarowych (na wniosek)

-

-

-

w sprawie odpowiedzialności osób trzecich

-

2

1

w sprawie decyzji zabezpieczających

1

1

w sprawie umorzenia CIT - nie będące pomocą publiczną

1

W oparciu o powyższe dane ustalono:

Decyzje CIT

2009

2010

2011 do dnia
kontroli

Ilość wydanych decyzji, w tym:

1

5

4

- określające nadpłatę

-

-

-

- określenie wysokości zaległości podatkowej/zobowiązania

-

-

2

- określające dochód

-

-

-

- określenie wysokości straty

-

-

-

- umorzenie postępowania – bezprzedmiotowe

-

-

-

- decyzje dot. przeniesienia odpowiedzialności

-

2

1

- zabezpieczające wykonanie zobowiązania

1

1

-

- inne (odroczenie, rozłożenie na raty)

-

2*

1

- inne (odsetkowe)

-

-

-

*uchylające decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu w trybie art. 245 § 1 pkt 1 O.p.

Ilość odwołań i rozstrzygnięć.

Ilość odwołań i rozstrzygnięć.

Wyszczególnienie
Ilość złożonych odwołań ogółem, w tym:
załatwionych we własnym zakresie art.226

2009 r.
1
-

2010 r.
1
1

2011 r.
-

1*

-

-

z czego:
utrzymano w mocy (art.233 § 1 pkt 1 O.P)
uchylono w całości lub części ( art.233 § 1

-

-

-

pkt 2 lit.a O.P)
uchylono w całości i przekazano sprawę do

-

-

-

Ordynacji podatkowej
przekazanych do Izby Skarbowej,

ponownego rozpatrzenia (art.233 § 2 O.P)
* umorzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
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Wpływ zeznań CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych, czynności sprawdzające.

Złożone w 2009 roku
Złożone zeznania za 2008 rok

Liczba złożonych zeznań

Liczba złożonych zeznań po
terminie

CIT-8

432

55

Złożone w 2010 roku

Złożone zeznania za 2009 rok

Liczba złożonych zeznań

Liczba złożonych zeznań po
terminie

CIT-8

430

43

Złożone w 2011 roku

Złożone zeznania za 2010 rok

Liczba złożonych zeznań

Liczba złożonych zeznań po
terminie

CIT-8

423

22

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez kierownika Działu Postępowań Podatkowych w zakresie
zeznań CIT-8 złożonych po terminie każdego roku na dzień 1 kwietnia, sporządzany jest raport zeznań
CIT- 8 nie złożonych w terminie. W dalszej kolejności podatnicy są wzywani telefonicznie, a następnie są
wysyłane wezwania w trybie art. 155, art. 280 i art. 274a Ordynacja podatkowa do złożenia zeznań.
W przypadku podatników którzy złożyli zeznania „zerowe” po terminie (tj. nie wykazano przychodów,
kosztów, zobowiązania) - zawiadomienia do komórki karnej skarbowej nie są przekazywane, natomiast
w pozostałych przypadkach są przekazywane zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego do
komórki karnej skarbowej.
III. Opis metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej
- opisano poniżej przy każdym zagadnieniu.
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IV. Zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości:

Oceny działań Urzędu Skarbowego w Wieluniu w kontrolowanym temacie dokonano w oparciu o przepisy
następujących ustaw:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
ze zmianami),


- ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U

z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Podmioty wykazujące straty przez kolejne dwa lata w zeznaniach za 2009 r. i 2010 r.
Na podstawie sporządzonego skryptu „starty.sql” dokonano analizy zestawienia podmiotów, które
w złożonych w 2010 roku zeznaniach CIT-8 za 2009 rok w polu 36 i złożonych w 2011 roku zeznaniach
CIT-8 za 2010 rok w polu 36 - wykazały straty z prowadzonej działalności powyżej 10.000 zł. Powyższe
kryteria spełniło 17 podmiotów.
Z ww. raportu do kontroli wytypowano wszystkie podmioty.
Podmioty poddano analizie pod kątem terminowości złożonych zeznań, prawidłowości formalno-prawnej
zeznań CIT-8 oraz działań podjętych przez Urząd Skarbowy w Wieluniu wobec kontrolowanych podmiotów.
Szczegółowe ustalenia zostały opisane w cz. I załącznika do protokołu w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych.

2. Podmioty odliczające od dochodu darowizny
Na podstawie sporządzonych w dniu 3.10.2011 r. raportów z bazy Poltax „o podmiotach głównych na
podstawie pozycji w złożonych dokumentach” ustalono: ilość podatników i kwoty jakie były przedmiotem
odliczeń z tytułu darowizn na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 updop za lata 2009 i 2010 - w złożonych
w 2010 i 2011 roku zeznaniach CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O tj.:
- liczba podmiotów, które w złożonych w 2010 roku zeznaniach CIT-8 za 2009 rok odliczały od dochodu
darowizny: 5,
- liczba podmiotów, które w złożonych w 2011 roku zeznaniach CIT-8 za 2010 rok odliczały od dochodu
darowizny: 6.
Kontroli poddano wszystkie podmioty.
Podmioty z ww. raportu przeanalizowano pod kątem prawidłowości odliczanych darowizn wykazanych
w załącznikach CIT-8/O, prawidłowości formalno-prawnej zeznań CIT-8 oraz stosowania instytucji
czynności sprawdzających wobec kontrolowanych zeznań.
Szczegółowe ustalenia zostały opisane w cz. II załącznika do protokołu w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych.

9

3. Prawidłowość prowadzonych postępowań podatkowych
W celu wytypowania podmiotów do kontroli ustalono ilość wydanych decyzji za lata 2009 - 2011 do dnia
rozpoczęcia kontroli oraz sporządzono i przeanalizowano następujące raporty i skrypty:

a)
Skrypt likwidacja.sql - zestawienie podmiotów, u których nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej,
a które nie uregulowały zobowiązań podatkowych w wyniku, czego pozostały na ich kontach zaległości
(obszar pobrania danych: POLTAX i POLTAX 2B) - dane podatnika, data likwidacji, rodzaj podatku,
kwota zaległości.
Raport przeanalizowano pod kątem podmiotów likwidowanych i posiadających zaległości w CIT.
- raport nie wygenerował podmiotów w zakresie CIT.
b)
Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli, dla których: data zakończenia postępowania
kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 i kontrola zakończyła się wynikiem
pozytywnym, okres pomiędzy datą zakończenia kontroli a datą doręczenia postanowienia w sprawie
wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 90 dni”,
- raport nie wygenerował podmiotów w zakresie CIT.
c)
„Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli, dla których: data zakończenia postępowania
kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 r. do 12.09.2011 r. i kontrola zakończyła się wynikiem
pozytywnym,

okres

pomiędzy

datą

zakończenia

kontroli

a

datą

doręczenia

postanowienia

w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 180 dni”,
- raport nie wygenerował podmiotów w zakresie CIT.
d)
Kontrolę terminowości wydawania decyzji przeprowadzono w oparciu o dane wynikające z podsystemu
Kontrola. Podstawę stanowił raport sporządzony w dniu 14.09.2011 r. „Wykorzystanie materiałów
pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia postępowania kontrolnego mieści się
w okresie od 01.01.2009 r. do 12.09.2011 r. i kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres
pomiędzy datą wszczęcia postępowania podatkowego a datą wydania decyzji I instancji przekroczył 90
dni”, - raport nie wygenerował podmiotów w zakresie CIT.
W komórce organizacyjnej postępowań podatkowych (PP) kontroli poddano postępowania wymiarowe
zakończone decyzjami określającymi: zobowiązanie, dochód, stratę lub przenoszących odpowiedzialność
na osoby trzecie.
Do kontroli wytypowano wszystkie sprawy dotyczące wymienionych postępowań.
Prawidłowość prowadzonych postępowań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych
zbadano pod kątem:
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•

terminowości wszczynania postępowań podatkowych – raporty z podsystemu Kontrola, ppkt b i c,

•

terminowości wydawania decyzji – raport z podsystemu Kontrola, ppkt d,

•

zbadanie przestrzegania procedury postępowania podatkowego, prawidłowość postępowania
wyjaśniającego i dowodowego,

•

prawidłowość wykorzystania materiałów z kontroli podatkowych,

•

prawidłowość wydawania decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w
kontrolowanym okresie i ustalenia ewentualnych przerw w naliczaniu odsetek.

Szczegółowe ustalenia zostały opisane w cz. III załącznika do protokołu w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych.

4. Działania podejmowane przez Urząd w zakresie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach
dochodowych składanych przez podatników powołujących się na normy prawa wspólnotowego.
W okresie 2009-12.09.2011 r. nie wpłynęły wyżej wymienione wnioski w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych.

Ustalenia:
1. Nie przeprowadzano kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wśród
podmiotów, które za lata 2009 i 2010 wykazywały straty z prowadzonej działalności.
W okresie 2009-2011 skontrolowano łącznie 5 podmiotów w zakresie CIT, kontrola nie objęła
żadnego podatnika wymienionego w raporcie dotyczącym podmiotów wykazujących straty przez
kolejne dwa lata w zeznaniach za 2009 r. i 2010 r. (cz. I załącznika do protokołu)
2. Brak działania Urzędu przejawiający się niewzywaniem podmiotów do złożenia uchwał
zatwierdzających sprawozdania finansowe w sytuacji niewywiązywania się z tego obowiązku, (3
sprawy).
W pozostałych kontrolowanych zagadnieniach uchybień nie stwierdzono.
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IV. PODAEK OD TOWARÓW I USŁUG
Kontrolująca: Monika Niścior
kontrolę przeprowadzono w dniach: 13.09. – 14.10.2011 r.

ORGANIZACJA PRACY

Regulamin
Strukturę organizacyjną Urzędu, organizację i zakres nadzoru, zakres stałych uprawnień oraz
szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określają:
•

Regulamin

Organizacyjny

do Zarządzenia

Urzędu

Skarbowego

w

Wieluniu

stanowiący

załącznik

Nr 12/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia

28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu
w Wieluniu,
•

Regulamin

Organizacyjny

Urzędu

Skarbowego

w

Wieluniu

stanowiący

załącznik

do Zarządzenia Nr 12 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Wieluniu,
•

Regulamin

Organizacyjny

Urzędu

Skarbowego

w

Wieluniu

stanowiący

załącznik

do Zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Wieluniu.
Zgodnie z § 32 Regulaminu obowiązującego do 31.12.2010 r. do zadań Referatu Podatków
Pośrednich należało m.in.:
•

orzecznictwo w sprawach podatku od towarów i usług, w tym wydawanie decyzji
określających i ustalających wysokość zobowiązań podatkowych oraz decyzji dotyczących
określenia zwrotu podatku VAT i przeniesienia na następnych okres rozliczeniowy,

•

orzecznictwo w sprawach innych podatków pośrednich,

•

orzecznictwo w sprawach cen,

•

orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg
przewidzianych przepisami prawa,

•

orzecznictwo o odpowiedzialności osób trzecich, płatnika i inkasenta za zobowiązania
podatkowe,

•

sprawdzanie i potwierdzanie ustalenia i rozliczenia dotacji przedmiotowych,

•

wprowadzanie danych z dokumentów podatkowych do sytemu Poltax, Poltax2b-moduł MRP,
programów komputerowych Raty, Ewidencje i Biblioteka Akt oraz rejestrowanie dokumentów
i kontrolowanie wprowadzonych danych,

•

prowadzenie ewidencji podatników stosujących kasy rejestrujące,

•

nadawanie numerów ewidencyjnych kasom rejestrującym,

•

analiza odwołań i skarg oraz podejmowanie odpowiednich wniosków w tym zakresie,

•

dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki
organizacyjnej,
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•

wymiana informacji o podatku od towarów i usług z państwami Unii Europejskiej w zakresie
i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska,

•

analiza informacji o transakcjach oraz podatnikach od towarów i usług dostępnych
w Systemie Wymiany Informacji o podatku VAT [VIES].
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Wieluniu obowiązującym od

01.01.2011 r. do zadań:
•

Działu Obsługi Bezpośredniej należy m.in. przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków,
informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, rejestrowanie i wykreślanie
z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT UE, wprowadzanie
do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych
dokumentów, tworzenie rejestrów przypisów i odpisów, obsługa systemu wymiany informacji
o podatku VAT (VIES), realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

•

Działu Postępowań Podatkowych należy m.in. prowadzenie postępowań podatkowych,
badanie zasadności zwrotu podatku oraz prowadzenie czynności sprawdzających w tym
zakresie, wydawanie postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku,
niezastrzeżonych

do

właściwości

innej

komórki

organizacyjnej,

rozstrzyganie

o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, a także wspólników spółek cywilnych,
jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy spółek komandytowych lub komandytowo –
akcyjnych, prowadzenie postępowań w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
oraz płatników,
•

Wieloosobowego Stanowiska Pracy Analiz i Planowania należy m.in. pozyskiwanie informacji,
mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania
podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł dochodów, typowanie podmiotów do
kontroli podatkowej lub skarbowej.

Zarządzenia, Instrukcje
W zakresie podatku od towarów i usług w Urzędzie wprowadzono:
•

Zarządzenie nr 4 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 01.07.2007r. w sprawie
procedury zwrotu podatku VAT oraz weryfikowania rachunków bankowych,

•

Instrukcję nr I-014/1 „Przetwarzanie danych zawartych w deklaracjach podatkowych”
obowiązującą od 26.02.2010 r.,

•

Instrukcję nr I-009/1 „Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich” obowiązującą
od 07.01.2010 r.

Obsada osobowa, uprawnienia
W okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia w Referacie Podatków Pośrednich kształtował się
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w następujący sposób:
–

w 2009 roku: 8 pełnych etatów; 1 kierownik; 1 osoba zatrudniona od 06.02.2009 r. do
31.07.2009 r. na 0,5 etatu a od 01.08.2009 r. na 0,75 etatu;

–

w 2010 roku: 8 pełnych etatów; 1 kierownik; 1 osoba zatrudniona do 28.02.2010 r. na 0,75 etatu
a od 01.03.2010 r. na pełny etat.
Natomiast w utworzonym od 01.01.2011 r. Dziale Postępowań Podatkowych stan zatrudnienia

wynosi 11 osób łącznie z kierownikiem.
Zgodnie z § 13 Regulaminu obowiązującego do dnia 31.12..2010 r. do wyłącznej decyzji
Naczelnika należały sprawy m.in. decyzji określających lub ustalających wysokość zobowiązań
podatkowych powyżej kwoty 100.000 zł, decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości
z tytułu zobowiązań podatkowych w kwocie powyżej 100.000 zł, postanowień o wstrzymaniu
wykonania decyzji w kwocie powyżej 100.000 zł, zatwierdzanie zwrotów podatku VAT w kwocie
powyżej 50.000 zł. Zastępcy Naczelnika przysługiwało prawo m.in. do podpisywania decyzji
określających

i

ustalających

wysokość

zobowiązań

podatkowych

oraz

przenoszących

odpowiedzialność podatkową osób trzecich do kwoty 100.000 zł, a także zatwierdzanie zwrotów
podatków VAT w przedziale od 20.000 zł do 50.000 zł. Kierownikowi Referatu Podatków Pośrednich
przysługiwały uprawnienia do zatwierdzania zwrotu podatku VAT do 20.000 zł.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego od 01.01.2011 r. do stałych
uprawnień:
•

Naczelnika Urzędu należy m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień
w sprawach: wymiaru zobowiązań podatkowych, zaliczek na podatek, dochodu, odsetek za
zwłokę, wpłat z zysku, różnicy podatku do przeniesienia, nadpłat, strat, zwrotów,
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, zabezpieczeń, wstrzymania wykonania
decyzji i nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności powyżej – określonej
w sentencjach tych rozstrzygnięć - kwoty 100 tys. zł; wydawanie decyzji i postanowień
uchylających lub zmieniających zaskarżoną decyzję lub postanowienie; zatwierdzanie:
zwrotów podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra
Finansów,

•

Z-cy Naczelnika Urzędu należy m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień
w sprawach: wymiaru zobowiązań podatkowych, zaliczek na podatek, dochodu, odsetek za
zwłokę, wpłat z zysku, różnicy podatku do przeniesienia, nadpłat, strat, zwrotów,
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, zabezpieczeń, wstrzymania wykonania
decyzji i nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z zakresu działania
nadzorowanych komórek organizacyjnych nieprzekraczających - określonej w sentencjach
tych rozstrzygnięć – kwoty 100 tys. zł; wydawanie decyzji w zakresie umorzeń
nieprzekraczających kwoty 20 tys. zł, innych ulg uznaniowych i pomocy publicznej
nieprzekraczających kwoty 100 tys. zł; wydawanie postanowień przedłużających termin
załatwienia

sprawy;

zatwierdzanie

z

zakresu

działania

nadzorowanych

komórek

organizacyjnych zwrotów podatku od towarów i usług nieprzekraczających kwoty 50 tys. zł.
•

Kierownika

Działu

Postępowań

Podatkowych

należy

m.in.

podpisywanie

decyzji

administracyjnych i postanowień w sprawach: wszczęcia postępowania podatkowego,
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wymiaru zobowiązań podatkowych, zaliczek na podatek, dochodu, odsetek za zwłokę, wpłat
z zysku, różnicy podatku do przeniesienia, nadpłat, strat, zwrotów, odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe, zabezpieczeń, wstrzymania wykonania decyzji i nadania decyzji
rygoru

natychmiastowej

wykonalności

z

zakresu

działania

nadzorowanej

komórki

organizacyjnej nieprzekraczających - określonej w sentencjach tych rozstrzygnięć – kwoty
20 tys. zł; decyzji w zakresie: − umorzeń do kwoty 2 tys zł; postanowień w toku postępowania
zabezpieczającego nieprzekraczających – w określonych w sentencjach tych rozstrzygnięć –
kwoty 20 tys. zł; zatwierdzania zwrotów podatku od towarów i usług nieprzekraczających
kwoty 20 tys. zł zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 4 z 01.01.2007 r. podstawę dokonania zwrotu podatku VAT
w kwocie do 5 tys. zł stanowi wypełniona przez pracowników odpowiednich komórek organizacyjnych
uproszczona karta obiegowa, określona w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia. Natomiast Kierownik
Referatu Podatków Pośrednich może w przypadku wątpliwości co do zasadności tych zwrotów podjąć
decyzję o zebraniu informacji rozszerzonej – w formie karty oceny zasadności zwrotu.
Zgodnie z § 3 zarządzenia nr 4 z 01.01.2007 r. podstawę dokonania zwrotu podatku VAT
w kwocie powyżej 5 tys. zł stanowi wypełniona przez pracowników odpowiednich komórek
organizacyjnych karta oceny zasadności zwrotu podatku VAT, określona w załączniku nr 2 do ww.
zarządzenia.
Stosownie do § 4 zarządzenia nr 4 z 01.01.2007 r. zwrotu podatku VAT w kwocie do 20.000 zł
dokonuje się poprzez akceptację kierownika komórki podatków pośrednich wyrażoną w formie
odpowiedniej adnotacji na deklaracji VAT, karcie oceny zasadności zwrotu lub karcie obiegowej.
W myśl § 5 zarządzenia nr 4 z 01.01.2007 r. zwrotu podatku VAT w kwocie powyżej 20.000 zł
dokonuje się na podstawie karty obiegowej określonej w załączniku nr 3 ww. zarządzenia.
INFORMACJE OGÓLNE
Dane statystyczne dotyczące ilości podmiotów i deklaracji VAT
2009/

2010/

2011/

na dzień

na dzień

na dzień

31.12.2008

31.12.2009 31.12.2010

Liczba zarejestrowanych podatników VAT na dzień

2363

2497

2677

Liczba zarejestrowanych podatników VAT – UE na dzień

707

840

1.029

27.623

27.512

18.901

Liczba złożonych deklaracji VAT-7K w roku

829

959

818

Liczba złożonych deklaracji VAT-7D w roku

0

0

0

Liczba złożonych deklaracji VAT-8,9,10,12 w roku

28

79

45

Liczba złożonych korekt deklaracji

2640

2451

1723

Liczba złożonych informacji podsumowujących

562

570

1.352

Liczba złożonych deklaracji VAT-7 w roku

Prowadzone rejestry
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Nazwa rejestru

Symbol

2009

2010

2011

III-4400-1

106

128

36

Decyzje wymiarowe

III-4400

136

185

36

Decyzje w sprawie przeniesienia odpowiedzialności

III-4406

30

17

9

SCAC zapytania

SCAC2004

1

6

2

SCAC odpowiedzi

SCAC2004

1

4

-

159

301

22

III-0711

288

301

203

III-070

-

-

1

III-072

2

2

10

III-073

13

10

6

III-074

15

13

1

III-077

-

5

3

Wszczęcia postępowań podatkowych

Wnioski karne

Inne

•

Obieg deklaracji

Z wyjaśnień Kierownika Działu Postępowań Podatkowych wynika, że do 31.12.2010 r. za
obsługę deklaracji VAT z wykazanymi zwrotami odpowiadał Referat Podatków Pośrednich. Natomiast
od 01.01.2011 r. za przyjmowanie deklaracji VAT odpowiedzialny jest Dział Obsługi Bezpośredniej.
Pracownicy ww. komórki wprowadzają i zatwierdzają deklaracje oraz tworzą rejestry. Następnie
rejestry przekazywane są do Działu Rachunkowości Podatkowej, który odpowiedzialny jest za
dokonanie

czynności

księgowych.

Deklaracje

VAT,

w

których

podatnicy

wykazali

zwroty

przekazywane są do Działu Postępowań Podatkowych celem sprawdzenia zasadności zwrotu
w oparciu o obowiązujące Wytyczne Ministerstwa Finansów.

ZWROTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM
W toku kontroli stwierdzono, że deklaracje VAT z wykazaną nadwyżką do zwrotu zawierają
pieczęć daty wpływu, pieczęć o treści "sprawdzono pod względem formalnym" wraz z podpisem,
pieczęć o treści "sprawdzono pod względem merytorycznym" wraz z podpisem, adnotację informującą
o wprowadzeniu deklaracji.

W aktach podatkowych przy deklaracji zawierającej zwrot znajduje się Karta z czynności
analitycznych oraz Karta oceny zasadności zwrotu dotycząca złożonej deklaracji VAT za wskazany
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okres rozliczeniowy obejmująca analizę danych w obszarach wskazanych w Wytycznych Ministerstwa
Finansów. Ww. karta zawiera podpisy pracowników oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Jednocześnie załączona jest Uproszczona karta obiegowa zwrotu, w której weryfikacji podlegają dane
takie jak nazwa podatnika, NIP, okres deklaracji, obowiązek VAT, zgodność danych z deklaracją,
sposób reprezentacji podatnika, nr rachunku bankowego.
Ponadto sporządzana jest karta potwierdzeń zwrotów/obiegówka zawierająca informacje
dotyczące nieprzypisanych zobowiązań podatkowych, przeprowadzonych czynności sprawdzających,
przeprowadzonych lub toczących się kontrolach skarbowych/podatkowych w okresie 3 ostatnich lat,
stanu zaległości, postępowania egzekucyjnego oraz postępowań karnych-skarbowych. Na powyższej
karcie widnieją podpisy pracowników, kierowników komórek organizacyjnych wraz z datami dokonania
poszczególnych wpisów oraz podpisy osób upoważnionych do zatwierdzenia zwrotu.
Kontroli poddano:
–

zwroty przekraczające kwotę 1 mln zł. Szczegółowy opis spraw zawarto w pkt I Załącznika nr 1 do
protokołu kontroli (poz. 1-4),

–

zwroty zrealizowane po terminie, od których wypłacono oprocentowanie. Szczegółowe ustalenia
w powyższym zakresie zawarte zostały w pkt II Załącznika nr 1 do protokołu kontroli,

–

zwroty podatku od towarów i usług wynikające z deklaracji VAT-7 i VAT-7K dokonane
w okresie od 01/2009 – do dnia kontroli. Szczegółowy opis spraw zawarto w pkt III Załącznika
nr 1 do protokołu kontroli (poz. 5-23).

Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie
dokonywania zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W toku kontroli ocenie poddano wykonanie Wytycznych Ministra Finansów w zakresie
dokonywania zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W szczególności sprawdzono
dokumentację dotyczącą przeprowadzonych czynności analitycznych oraz sprawdzających, a także
terminowość wprowadzania i zatwierdzania deklaracji w systemie Poltax. Szczególną uwagę
zwrócono na zwroty zrealizowane po terminie, od których wypłacono oprocentowanie.
Na podstawie przyjętej próby kontrolnej stwierdzić należy, że przed dokonaniem zwrotów
w zakresie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu
przeprowadzane są czynności analityczne oraz sporządzane są karty oceny zasadności zwrotów,
w oparciu o przyjęte procedury wewnętrzne oraz regulacje zgodne z Wytycznymi Ministerstwa
Finansów. W uzasadnionych przypadkach podejmowane są czynności sprawdzające lub kontrolne.
Akceptacja zwrotów dokonywana jest stosownie do ww. Wytycznych oraz obowiązujących aktów
wewnętrznych. Jednocześnie obsługa deklaracji VAT w systemie Poltax, tj. wprowadzanie
i zatwierdzanie ww. dokumentów odbywa się bez zbędnej zwłoki. W wyniku kontroli nie stwierdzono
także przypadków realizacji zwrotów po terminie z uwagi na nienależyte wykonywanie obowiązków.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE
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Dane statystyczne
2009

2010

2011

Ilość postępowań wszczętych

106

128

36

Ilość wydanych decyzji

175

253

58

134

185

36

4

7

2

33

55

12

4

6

8

w sprawie określenia lub ustalenia kwoty podatku od towarów
i usług, zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących
zwroty w podatku od towarów i usług
w sprawie orzeczenia odpowiedzialności
podatkowej za zaległości w podatku od towarów i usług
o zabezpieczeniu

Odwołania
2009

2010

2011

liczba wydanych decyzji

134

185

36

liczba zaskarżonych decyzji

61

32

44

-

-

-

61

32

44

uchylone w całości

10

12

-

utrzymane w mocy

51

6

-

0

14

44

rozpatrzone przez US
przekazane do Izby Skarbowej,
w tym decyzje:
brak rozstrzygnięcia
Terminowość wszczynania postępowań podatkowych

Kontrolę terminowości wszczynania postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów
i usług przeprowadzono w oparciu o dane wynikające z podsystemu Kontrola. Postawę stanowiły
poniższe raporty sporządzone 14.09.2011 r.:
•

Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres pomiędzy datą zakończenia kontroli, a datą
doręczenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 90
dni”. W wyniku sporządzenia ww. raportu nie wygenerowano żadnych pozycji.

•

Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 do 19.05.2011 i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres pomiędzy datą zakończenia kontroli, a datą
doręczenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego przekroczył 180
dni”. W wyniku sporządzenia ww. raportu wygenerowano 1 pozycję w zakresie podatku VAT –
data zakończenia kontroli 24.03.2010 r., data wszczęcia postępowania 22.09.2010 r., liczba
dni 182. Zgodnie z art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku ujawnienia przez
kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika
deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej
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ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie,
która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od
zakończenia kontroli. Zatem w ww. przypadku wszczęcie postępowania nastąpiło przed
upływem terminu wskazanego w przedmiotowym przepisie.
Terminowość wydawania decyzji
Kontrolę terminowości wydawania decyzji w zakresie podatku od towarów i usług
przeprowadzono w oparciu o dane wynikające z podsystemu Kontrola. Podstawę stanowił raport
sporządzony w dniu 14.09.2011 r. „Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla
których: data zakończenia postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 r. do
14.09.2011 r. i kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, okres pomiędzy datą wszczęcia
postępowania podatkowego a datą wydania decyzji I instancji przekroczył 90 dni”.
Raport obejmuje 17 pozycji, w tym 7 obejmujących 5 podmiotów wobec których prowadzono
postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, a decyzje wydano po upływie 90 dni
od daty wszczęcia postępowania podatkowego. Szczegółowy opis spraw zawarty został w pkt IV
Załącznika nr 1 do protokołu kontroli (poz. 24-31).
Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych
W toku kontroli ustalono, że w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu prowadzone są ręczne rejestry
decyzji. Z przedłożonego rejestru oznaczonego jako „Decyzje wymiarowe III – 4000/.../...” wynika, że:
•

2009 rok zawiera 136 pozycji dotyczących 15 podatników,

•

2010 rok zawiera 185 pozycji dotyczących 16 podatników,

•

2011 rok zawiera 36 pozycji dotyczących 6 podatników.
Do kontroli wytypowano podmioty w losowo w następujący sposób:

•

w 2009 roku wybrano 3 podmioty,

•

w 2010 roku wybrano 3 podmioty,

•

w 2011 roku wybrano 2 podmioty.
Podczas typowania pominięto podmioty powtarzające się, tj. wcześniej wytypowane z rejestrów

ręcznych, otrzymane na postawie wygenerowanych raportów lub obejmujących postępowanie
odwoławcze.
Szczegółowy opis spraw zawarty został w pkt V Załącznika nr 1 do protokołu kontroli
(poz. 32-39).

Postępowania w sprawie przeniesienia odpowiedzialności
Z przedłożonych do kontroli rejestrów wydanych decyzji wynika, że:
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- w 2009 r. wydano 30 decyzji,
- w 2010 r. wydano 17 decyzji,
- w 2011 r. wydano 9 decyzji.
Kontrolę zasadności podejmowanych przez Urząd działań w zakresie przenoszenia odpowiedzialności
za zaległości podatkowe przeprowadzono w oparciu o sporządzone skrypty: Likwidacja.TXT
i Zgon.TXT.
•

Likwidacja.TXT – skrypt obejmuje organizacje, które wyrejestrowano z powodem KONC,
posiadające zaległości na karcie kontowej. Wydruk skryptu sporządzonego w Urzędzie w dniu
08.09.2011 r. obejmuje 2 pozycje – 1 podmiot z zaległościami w podatku od towarów i usług.

•

ZGON.TXT - skrypt obejmuje podatników, których wyrejestrowano z powodu zgonu,
posiadających zaległości na karcie kontowej. Wydruk skryptu sporządzonego w Urzędzie
w dniu 08.09.2011 r. obejmuje 33 pozycje w tym 1 podmiot z zaległościami w podatku od
towarów i usług.
Szczegółowe ustalenia w ww. zakresie zostały zawarte w pkt VI Załącznika nr 1 do protokołu

kontroli (poz. 40-41). Ponadto w pkt VI ww. załącznika zawarto ustalenia dotyczące wydruku
sporządzonego z WHTAX z dnia 12.09.2011 r. „Lista podatników z niepustą datą zgonu osoby
fizycznej lub datą likwidacji organizacji, którzy mają zaległości” (poz. 42-48).
Do kontroli wybrano w sposób losowy 2 ostatnie pozycje z rejestru decyzji wydanych
w 2011 roku. Szczegółowy opis spraw zawarty został w pkt VI Załącznika nr 1 do protokołu kontroli
(poz. 49).
Przedawnienia
Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Działu Postępowań Podatkowych w latach 2009 - 2010
roku nie prowadzono postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, które mogłyby
ulec przedawnieniu. Natomiast szczegółowe wyjaśnienia dotyczące 2011 roku zostały zawarte
w pkt VII Załącznika nr 1 do protokołu kontroli.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych
W dniach 13-22 i 27-29.12.2010 r. przeprowadzona została kontrola problemowa dotycząca
oceny prawidłowości i terminowości prowadzenia postępowań podatkowych w przedmiocie
przeniesienia odpowiedzialności za zaległości w podatku od towarów i usług na osoby trzecie
w okresie od 2009 r. do dnia kontroli. Pismem z 02.02.2011 r. odstąpiono od wydania zaleceń
pokontrolnych.
Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych
W toku kontroli ocenie poddano przyczyny niezakończenia postępowań podatkowych
w ustawowym terminie oraz wywiązywanie się z obowiązku informowania podatnika o wyznaczeniu
nowego terminu. Ponadto kontroli podlegała prawidłowość prowadzonych postępowań podatkowych
oraz wydanych decyzji, w tym w zakresie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe,
pod kątem zgodności z przepisami proceduralnymi i materialnoprawnymi. Jednocześnie ustalono
przyczyny występowania ewentualnych przypadków wydawania decyzji w terminie grożącym
przedawnieniem lub niewydania decyzji z uwagi na upływ ww. terminu.
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Postępowania podatkowe prowadzone wobec 4 podmiotów w zakresie podatku od towarów
i usług nie zostały zakończone w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W wyniku
szczegółowej kontroli przeprowadzonej wobec 3 podmiotów stwierdzić należy, że strony informowano
o nowym terminie zakończenia postępowania. W 1 przypadku w toku kontroli dokonano wprowadzenia
przerw w naliczaniu odsetek, na podstawie art. 54 § 1 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa (poz. 29
Załącznika nr 1 do protokołu kontroli).
Poddane kontroli akta spraw (łącznie 12 szt.) zawierają pełną dokumentację zgromadzoną
w toku kontroli podatkowej oraz prowadzonego postępowania podatkowego. W przypadkach
uzasadnionych wydawane są postanowienia o włączeniu zgromadzonych materiałów jako dowodów
w postępowaniu podatkowym.
Organ podatkowy informował Strony o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie
zebranego materiału dowodowego oraz prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań telefonicznie lub doręczając pisma za pośrednictwem Poczty
Polskiej. Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych sporządzane były notatki służbowe, w których
nie wskazano jednoznacznie art. 123 oraz art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa (poz. 32, 33, 49
Załącznika nr 1 do protokołu kontroli). W 2 przypadkach Stronę zapoznano z projektem ustaleń
w trybie art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa (poz. 32, 33 Załącznika nr 1 do protokołu kontroli ).
Jednocześnie stwierdzono, że w 1 postanowieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
oraz uzasadnieniach 2 decyzji w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług wskazano błędne
okresy rozliczeniowe (poz. 31, 33 Załącznika nr 1 do protokołu kontroli). Postanowieniami wydanymi
na podstawie art. 215 § 1 i 3, art. 216, art. 217 ustawy Ordynacja podatkowa w toku kontroli
sprostowano omyłki dotyczące uzasadnień decyzji.
TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
Opierając się na przykładowych raportach za IV kw. 2009 r. stwierdzono, że w Urzędzie
Skarbowym w Wieluniu sporządzono:
•

raport z porównań w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych pomiędzy dokumentami
VIES i VAT a informacjami uzyskanymi z innych krajów UE – data wykonania 12.05.2010 r.,
16.04.2010 r.,

•

raport z porównań w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych pomiędzy deklaracjami VAT
oraz informacjami VAT-UE – data wykonania 12.02.2010 r.,

•

raport o podatnikach niezarejestrowanych dla VIES, którzy posiadają ważne rozliczenia VIES
– data wykonania 04.02.2010 r., 16.02.2010 r., 14.07.2011 r.,

•

raport o podatnikach zarejestrowanych dla VIES, którzy nie złożyli deklaracji VAT lub
informacji VAT-UE – data wykonania 04.02.2010 r.,

•

raport o deklaracjach VAT niezgodnych z aktywnością VIES podatnika – data wykonania
23.09.2009 r., 30.10.2009 r., 02.11.2009 r., 16.12.2009 r.
Ponadto wykonywane były raporty z komunikatów kontrolnych dotyczących sprawdzenia

numerów VAT nabywców oraz raporty o błędnych pozycjach szczegółowych.
Rozbieżności w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw pomiędzy deklaracjami VAT
oraz informacjami podsumowującymi VAT-UE
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Do kontroli okazano raporty porównań pomiędzy deklaracjami VAT i informacjami
podsumowującymi sporządzone w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2011 r.

Kwartał

Data raportu pierwotnego
07.05.2009

I/2009 r

16.06.2009

II/2009 r

07.08.2009
09.11.2009

III/2009 r

18.12.2009

IV/2009 r
I/2010 r.

12.02.2010
16.02.2010
Brak raportu sporządzonego po zakończeniu kwartału

II/2010 r.
III/2010 r.

IV/2010 r.
I/2011 r.
II/2011 r.

Brak raportów
01.07.2011
24.05.2011
10.08.2011
12.05.2011
10.08.2011

Kontrolą objęto różnice stwierdzone w rozliczeniach za I kw. 2009 i 2010 r. – podmioty ujęte
w raporcie z 22.09.2011 r. Wybrano 3 największe rozbieżności z raportu za I kw. 2009 r. oraz
5 największych rozbieżności z raportu za I kw. 2010 r. Ustalenia zostały zawarte w pkt VIII załącznika
nr 1 do protokołu kontroli (poz. 50-57).
Rozbieżności w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć pomiędzy dokumentami VIES,
a informacjami uzyskanymi z innych krajów UE.

Do kontroli wybrano podmioty, u których wystąpiły rozbieżności w wartościach transakcji za
III kw. 2009 r. z minimalną kwotą błędu 10.000 zł na poziomie rozliczenia. Podstawę wyboru stanowił
raport z porównań sporządzony 22.09.2011 r. obejmujący 12 stron. Wybrano 7 podmiotów, u których
wystąpiły najwyższe wartości stwierdzonych różnic w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć.
Ustalenia zostały zawarte w pkt VIII załącznika nr 1 do protokołu kontroli (poz. 58-64).

Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
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Ocenie poddano szybkość i skuteczność podejmowania przez Urząd działań w celu ustalenia
przyczyn istnienia rozbieżności w wartościach transakcji wewnątrzwspólnotowych.
W wyniku podjętych działań ustalono, że w kontrolowanym okresie po zakończeniu danego
kwartału sporządzano raporty z porównań pomiędzy dokumentami VIES a deklaracjami VAT, za
wyjątkiem

I,

II

i

III

kwartału

2010

r.

Ponadto

sporządzano

raporty

z

porównań

wewnątrzwspólnotowych nabyć pomiędzy dokumentami VIES, a informacjami uzyskanymi z innych
krajów UE. Następnie raporty te były poddawane analizie, w wyniku której podejmowano czynności
w celu zlikwidowania różnic dotyczących wartości transakcji wewnątrzwspólnotowych między
deklaracjami VAT a informacjami podsumowującymi oraz wyjaśnienia różnic w wartościach
wewnątrzwspólnotowych nabyć pomiędzy informacjami podsumowującymi a danymi uzyskanymi
z systemu VIES. Działania te polegały m.in. na wystosowywaniu wezwań,
Kontrolą szczegółową objęto 15 rozbieżności wynikających z raportów wygenerowanych
w toku kontroli. W 6 przypadkach działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn występowania różnic
w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych podjęto w toku kontroli (poz. 53-58 Załącznika nr 1 do
protokołu kontroli).
ANALIZA OBROTÓW OSIĄGANYCH PRZEZ PODATNIKÓW
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ REJESTRACJI W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Wyjaśnienia dotyczące działań podejmowanych przez urząd w kontrolowanym okresie mających
na celu sprawdzenie obowiązku rejestracji w podatku od towarów i usług zostały zawarte
w pkt IX Załącznika nr 1 do protokołu kontroli.

W

latach

w Urzędzie

2009

–

2011

(do

dnia

rozpoczęcia

zgłoszona została następująca liczba

kontroli

Izby

Skarbowej

w

Łodzi)

podatników opodatkowanych podatkiem

dochodowym w formie karty podatkowej:
- 2009 r. – 154 osoby,
- 2010 r. – 149 osoby,
- 2011 r. – 134 osoby.
Ponadto w ww. okresie przeprowadzono następujące kontrole podatników opodatkowanych
podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej:
- 2009 r. – 4 kontrole,
- 2010 r. – 4 kontrole,
- 2011 r. – 4 kontrole.
Kontrolą szczegółową objęto analizy przeprowadzone przez Urząd za 2009 r. Do wglądu
okazano Raport o podmiotach występujących w bazie urzędu sporządzony w dniu 20.01.2010 r.
z aplikacji Poltax obejmujący podmioty prowadzące działalność gospodarczą wg daty utworzenia lub
aktualizacji od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. W powyższym raporcie widnieją adnotacje dotyczące
istnienia obowiązku w VAT, liczby dni prowadzenia działalności, wysokości kwoty uprawniającej do
zwolnienia od podatku od towarów i usług, rodzaju prowadzonej działalności. Ponadto okazano
wydruk z podsystemu KONTROLA z 16.04.2010 r. „Podatnicy, którzy wykazali przychody większe od
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zadanej kwoty i nie zarejestrowali się jako podatnicy VAT” w PIT-28 za 2009 r.

Celem sprawdzenia skuteczności podejmowanych przez Urząd działań wytypowano do kontroli
szczegółowej podmioty, które rozpoczęły działalność w trakcie 2009 roku i w proporcji do okresu
prowadzonej działalności osiągnęły przychody powodujące utratę prawa do korzystania ze zwolnienia
od VAT (kwota bazowa 50.000 zł). Kontrolą objęto podmioty ujęte w skryptach sporządzonych za
2009 r. w dniu 08.09.2011 r.:
–

PIT28_brak_VAT_2009_08-09-2011.txt. obejmujący 8 pozycji (do kontroli wybrano losowo
2 pierwsze pozycje),

–

PIT-B_brak_VAT_2009_08-09-2011.txt. obejmujący 20 pozycji (do kontroli wybrano 2 ostatnie
pozycje).
Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w tabeli w pkt IX Załącznika nr 1 do protokołu kontroli

(poz. 65 – 68).

Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie przeprowadzania
analiz obrotów w związku z koniecznością rejestracji dla celów podatku od towarów i usług

Ocenie poddano działania podejmowane przez Organ podatkowy w celu sprawdzenia
wywiązywania się przez podatników z obowiązku rejestracji w podatku od towarów i usług.
Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie dokonywano systematycznych analiz raportów
z danych mogących stanowić podstawę do stwierdzenia wystąpienia obowiązku podatkowego
w podatku VAT. Jednocześnie podejmowano czynności mające na celu weryfikację wystąpienia
obowiązku, o którym mowa powyżej.
W wyniku szczegółowej kontroli 4 wytypowanych podmiotów w 1 przypadku działania zostały
podjęte w toku kontroli (poz. 66 Załącznika nr 1 do protokołu kontroli). Natomiast w 1 przypadku
wystąpił brak staranności podczas wystąpiły przypadku braku staranności podczas wprowadzania
dokumentów do aplikacji POLTAX (poz. 67 Załącznika nr 1 do protokołu kontroli).

KASY REJESTRUJĄCE
Dane statystyczne:

2009

2010

2011

Liczba podatników posiadających kasy na dzień 31 grudnia

2.148

2.252

2.335

Liczba zarejestrowanych kas na dzień 31 grudnia

2.386

2.414

2.465

Liczba zarejestrowanych kas w roku

278

277

241

Liczba wydanych decyzji o nadaniu numerów ewidencyjnych kas w roku

270

276

240

Liczba dokonanych zwrotów bezpośrednich ulgi za kasę fiskalną

10

15

22
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Wyjaśnienia dotyczące działań podejmowanych przez urząd w kontrolowanym okresie
mających na celu sprawdzenie obowiązku użytkowania kas rejestrujących zostały zawarte
w pkt X Załącznika nr 1 do protokołu kontroli.
Kontrolą szczegółową objęto analizy przeprowadzone przez Urząd za 2009 r. Okazano
Raporty o podmiotach (głównych) na podstawie pozycji złożonych dokumentów” za 2009 rok
z przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej lub przychodami spółki w kwocie większej od
40.000 zł oraz 20.000 zł sporządzone z aplikacji Poltax w dniu 07.07.2010 r. Powyższe raporty
zawierają adnotacje dotyczące m.in. posiadania kasy rejestrującej lub dat rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Do podmiotów wytypowanych w wyniku analizy powyższych raportów wysyłane były
wezwania do przedłożenia pisemnej informacji w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i podanie jej wielkości. Raporty,
o których mowa powyżej sporządzane były z danych wykazanych w PIT/B zarówno w podatku PIT jak
i PPL. Ponadto w dniu 25.06.2010 r. sporządzono raporty z przychodów wykazywanych przez
podatników w PIT-28 oraz PIT-28B w kwocie większej od 20.000 zł i 40.000 zł.
Z przedłożonych wykazów podmiotów, u których przeprowadzono kontrolę w wybranych
tematach (z podsystemu KONTROLA) wynika, że w latach 2009 – 2011 (do dnia rozpoczęcia kontroli
Izby Skarbowej w Łodzi) przeprowadzono następującą ilość kontroli podatników w zakresie
użytkowania kas rejestrujących:
-2009 r. – 69 kontroli,
-2010 r. – 53 kontroli,
-2011 r. – 16 kontroli.
Celem sprawdzenia skuteczności działań podejmowanych przez Urząd w ww. zakresie
posłużono się skryptami sporządzonymi w dniu 08.09.2011 r.
–

kasy_2009_PIT-B_rozp_08-09-2011.txt.

–

osoby

fizyczne,

które

rozpoczęły

działalność

w 2009 r., wg. PIT/B, przekroczyły przychód 20.000 zł i nie posiadają kas rejestrujących wytypowano do kontroli szczegółowej 5 podmiotów – wybór losowy w oparciu o rodzaj
wykonywanej działalności oraz kwoty przychodów (przychód, który nieznacznie przekroczył
20.000 zł, rodzaj działalności wskazujący na sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących
działalności),
–

kasy_2009_PIT-B_kontynuacja_08-09-2011.txt. – osoby fizyczne, które kontynuowały działalność
w 2009 r., wg. PIT/B przekroczyły przychód 40.000 zł i nie posiadają kas rejestrujących wytypowano do kontroli szczegółowej 5 podmiotów - wybór losowy w oparciu o rodzaj
wykonywanej działalności oraz kwoty przychodów (przychód, który nieznacznie przekroczył
40.000 zł, rodzaj działalności wskazujący na sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących
działalności).
Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w tabeli nr 1 w pkt X Załącznika nr 1 do protokołu

kontroli (poz. 69 – 80).
W celu analizy prawidłowości sporządzania dokumentacji dotyczącej rejestracji kas, prawa do
odliczenia ulgi oraz egzekwowania wykonania przez podatnika czynności związanych z likwidacją
z programu Ewidencje U.S 1.4.0 sporządzono następujące raporty:
•

„Wyciąg z ewidencji kas fiskalnych urzędu”, w którym jako warunek podano „tylko kasy
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wyrejestrowane od 01.01.2009 do 31.12.2009 wyłącznie z powodu: zakończenie działalności
podatnika” - raport obejmuje 88 pozycji.
•

„Wyciąg z ewidencji kas fiskalnych urzędu”, w którym jako warunek podano „tylko kasy
wyrejestrowane od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyłącznie z powodu: zakończenie działalności
podatnika” - raport obejmuje 86 pozycji.

•

„Wyciąg z ewidencji kas fiskalnych urzędu”, w którym jako warunek podano „tylko kasy
wyrejestrowane od 01.01.2011 do 12.09.2011 wyłącznie z powodu: zakończenie działalności
podatnika” - raport obejmuje 59 pozycji.

Do kontroli szczegółowej wyznaczono 9 podmiotów: 3 ostatnie podmioty z ostatniej strony
ww. raportów (pominięto podmioty wyrejestrowane z uwagi na zmianę właściwości miejscowej).
W przypadku powtarzania się podmiotu dodatkowo wybrano podmiot następny. Okazano akta
dotyczące kas rejestrujących wraz z remanentami likwidacyjnymi lub oświadczeniami sporządzanymi
w związku z likwidacją działalności.
Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w pkt X Załącznika nr 1 do protokołu kontroli, m.in.
w tabeli nr 2 (poz. 81 – 89).
Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie kas rejestrujących:
Kontroli poddano działania podejmowane przez Urząd w celu ustalenia istnienia obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto weryfikacji poddano
prawidłowość sporządzania dokumentacji dotyczącej rejestracji kas, przeprowadzania analiz
dotyczących prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej oraz egzekwowania
wykonania przez podatnika czynności związanych z likwidacją działalności gospodarczej.
Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie dokonywano systematycznych analiz raportów
mogących stanowić podstawę do stwierdzenia wystąpienia obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania
obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Jednocześnie podejmowano podejmowano
czynności mające na celu weryfikację wystąpienia obowiązku, o którym mowa powyżej. Wobec
wszystkich wytypowanych do kontroli szczegółowej podmiotów (10 szt.) organ podatkowy podjął
działania we wcześniejszych okresach.
Jednocześnie w wyniku analizy przedłożonych akt dotyczących kas rejestrujących
w kontrolowanym okresie podejmowano działania mające na celu wyegzekwowanie obowiązku zwrotu
ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w przypadku, gdy zaprzestanie użytkowania kasy nastąpiło
przed upływem 3 lat od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania. Ponadto skutecznie egzekwowano
od podatników obowiązek złożenia spisu z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej
zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wykonanie art. 14 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług. Dodatkowo podejmowano czynności w zakresie analiz zgodności
pomiędzy obrotami wykazanymi w deklaracjach VAT a kwotami wynikającymi z protokołów
z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej.
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DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĄD
W ZAKRESIE ANALIZY RAPORTÓW Z DEKLARACJI VAT
Deklaracje złożone po terminie
Kontrolą objęto działania Urzędu podejmowane w związku ze składaniem przez podatników
deklaracji VAT po upływie ustawowego terminu.
Szczegółową kontrolę przeprowadzono w oparciu o sporządzony z systemu Poltax „Raport
o złożonych dokumentach wymiaru” za 06/2009 r. oraz II kw. 2009 r. Raporty wykonane w dniu
03.10.2011 r. obejmują odpowiednio 43 i 8 pozycji. Do kontroli wybrano wszystkie pozycje
z ww. raportów z zadeklarowaną kwotą, która nie jest równa zeru. Łącznie sprawdzono 14 pozycji.
Ustawowy termin złożenia deklaracji – 27.07.2009 r.
Ustalenia zawarte zostały w tabeli nr 1 w pkt XI Załącznika nr 1 do protokołu kontroli (poz. 90 – 103).
Błędne deklaracje
Kontrolę skuteczności prowadzonych przez Urząd działań przeprowadzono przy wykorzystaniu
raportów o deklaracjach błędnych sporządzonych z systemu Poltax w dniach 03-05.10.2011 r.:
•

raport z deklaracji VAT-7 za 04/2009 r. obejmuje1 pozycję, którą wytypowano do kontroli.

•

raport z deklaracji VAT-7 za 04/2010 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 05/2010 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 05/2011 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 08/2010 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 08/2009 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7K za 2009 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7K za 2010 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7K za 2011 r. - brak pozycji,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 2009 r. obejmuje 6 pozycji – do kontroli wytypowano pierwszą
i ostatnią pozycję z raportu,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 2010 r. obejmuje 6 pozycji – do kontroli wytypowano pierwszą
i ostatnią pozycję z raportu,

•

raport z deklaracji VAT-7 za 2011 r. obejmuje 3 pozycje – do kontroli wytypowano pierwszą
i ostatnią pozycję z raportu.
Szczegółowe ustalenia zawarte zostały w tabeli nr 2 w pkt XI Załącznika nr 1 do protokołu

kontroli (poz. 104 - 110).
Brakujące deklaracje
Kontrolą objęto działania Urzędu podejmowane w związku z zaprzestaniem składania lub
niezłożeniem przez podatników deklaracji VAT. Celem sprawdzenia skuteczności podejmowanych
działań w dniu 04.10.2011 r. sporządzono z sytemu Poltax wydruk raportu o niezłożonych
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deklaracjach za 07/2009 i 07/2010.
Ww. raporty porównano z

raportami sporządzonymi 04.09.2009 r. za 07/2009 oraz

06.09.2010 r. za 07/2010. Stwierdzono, że raport z 04.09.2009 r. obejmuje 98 pozycji niezłożonych
deklaracji VAT-7 za 07/2009, natomiast raport z 04.10.2011 r. obejmuje 41 pozycji. Ponadto raport
z 06.09.2010 r. za 07/2010 obejmuje 150 pozycji niezłożonych deklaracji VAT-7 za 07/2010, natomiast
raport z 04.10.2011 r. obejmuje 54 pozycje.
Do kontroli szczegółowej wybrano pierwszą i ostatnią pozycję z każdej strony z raportów
sporządzonych 04.10.2011 r. Ustalenia zawarte zostały w tabeli nr 3 w pkt XI Załącznika nr 1 do
protokołu kontroli (poz. 111 - 120).
Deklaracje wprowadzone do bazy POLTAX a nieprzypisane do rejestru.
Na podstawie wygenerowanych w dniu 08.09.2011 r. raportów „dekznzaksall-ODPIS-.txt.”:
POLTAX – ODPISY nie przypisane do rejestru wg daty złożenia oraz „dekznzaksall-PRZYPIS-.txt”:
POLTAX – PRZYPISY nie przypisane do rejestru wg daty złożenia, stwierdzono brak przypisów
dotyczących podatku VAT. Natomiast z raportu odpisów, wynika, że w okresie objętym kontrolą nie
przypisano do rejestru jednej deklaracji VAT-7 – ustalenia szczegółowe zostały zawarte w poz. 121
pkt XI Załącznika nr 1 do protokołu kontroli.
Wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT i rejestru VAT UE
Szczegółowy opis podejmowanych przez urząd działań mających na celu wykreślanie
podatników z rejestrów, o których mowa powyżej został zawarty w pkt XI Załącznika nr 1 do protokołu
kontroli.
W okresie objętym kontrolą z VAT wykreślono:
•w

2009 r. – 6 podmiotów,

•w

2010 r. – 7 podmiotów,

•w

2011 r. – 2 podmioty.

Natomiast w kontrolowanym okresie nie wykreślono z urzędu podmiotów z rejestru
podatników VAT-UE. Z przedłożonych raportów i rejestrów z Biblioteki Akt wynika, że wystosowano
następującą ilość wezwań w celu ewentualnego potwierdzenia przez podatników zamiaru
dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych lub dokonania wyrejestrowania z rejestru podatników
VAT-UE:
•

w 2009 roku wystosowano 11 wezwań,

•

w 2010 roku – brak wezwań,

•

w 2011 roku wystosowano 78 wezwań w dniu 05.10.2011 r. oraz 73 wezwań w dniu
13.10.2011 r.
Do kontroli wytypowano losowo 2 podmioty wykreślone z rejestru podatników VAT

w 2011 roku oraz 3 podmioty wykreślone z rejestru podatników VAT w 2010 roku. Ustalenia
szczegółowe zostały zawarte w pkt XI Załącznika nr 1 do protokołu kontroli (poz. 122-126).
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Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie prowadzonych analiz raportów z deklaracji VAT
oraz wykreśleń z rejestru podatników VAT i VAT-UE:
Kontroli poddano działania podejmowane przez Urząd w związku ze składaniem deklaracji
pod upływie ustawowego terminu lub deklaracji błędnych. Ponadto ocenie poddano działania mające
na celu wyegzekwowanie obowiązku złożenia deklaracji oraz kierowanie wniosków na stanowisko
karne – skarbowe. Jednocześnie kontrolą objęto działania zmierzające do wykreślenie podmiotów
z rejestru VAT oraz VAT-UE.
W kontrolowanym okresie podejmowano działania dotyczące brakujących deklaracji poprzez
kierowanie stosownych wezwań. Jednocześnie na podstawie przyjętej próby kontrolnej należy
stwierdzić, że w większości przypadków przyczyną nieskładania deklaracji jest zawieszenie
działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy deklaracje złożone zostały po obowiązującym terminie
kierowano zawiadomienia do stanowiska ds. karnych - skarbowych (w 10 sprawach z 14
wytypowanych do kontroli szczegółowej) lub sporządzano wnioski o odstąpienie od dokonania
powyższych zawiadomień (w 2 sprawach z 14 wytypowanych do kontroli szczegółowej).
W 1 przypadku stwierdzono błędne wprowadzenie deklaracji do systemu Poltax (poz. 93 Załącznika nr
1 do protokołu kontroli). Ponadto z wygenerowanych raportów wynika, że w kontrolowanym okresie
wprowadzono łącznie 15 deklaracji zawierających błędne pozycje. Wobec 7 wytypowanych w toku
kontroli podmiotów podejmowano czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn występowania
błędów.
Podstawą wykreślenia podmiotów z rejestru podatników podatku od towarów i usług jest
nieskładanie deklaracji VAT. Zaznaczyć należy, że przed dokonaniem powyższego zbierane są także
inne informacje będące w posiadaniu rożnych komórek organizacyjnych dotyczące m.in. aktualizacji
danych, składania deklaracji w innych podatkach, przeprowadzonych kontroli podatkowych. We
wszystkich wytypowanych przypadkach (5 szt.) wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT
zostało zatwierdzone z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu przez Zastępcę Naczelnika.
Jednocześnie stwierdzić należy, że w kontrolowanym okresie nie dokonano wykreśleń
z urzędu podatników zarejestrowanych dla potrzeb transakcji wewnąrzwspólnotowych. Działania
mające na celu informowanie o konieczności wyrejestrowania się z rejestru podatników VAT-UE
w przypadku zaniechania dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych zostały zintensyfikowane
w toku kontroli, tj. w 2011 roku. W 2010 roku nie przeprowadzano analiz mających na celu
wytypowanie podmiotów nieskładających informacji podsumowujących VAT-UE.
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V. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATEK OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH
Kontrolująca – Maria Chwałkiewicz– starszy inspektor
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 3.10.2011 – 14.10.2011 r.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu obowiązującym do 31.12.2010 r. podatkiem
spadków i darowizn oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie Skarbowym w
Wieluniu zajmował się Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, Podatków Majątkowych i
Opłat oraz Ewidencji i Identyfikacji Podatników. Referat ten znajdował się w Pionie Zastępcy
Naczelnika Urzędu.
Natomiast w związku z reorganizacją kontrolowanej Jednostki od 1.01.2011 r. orzecznictwo w
zakresie podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych leży w kompetencji Działu
Postępowań Podatkowych. Natomiast wprowadzaniem danych do systemu CzM, wynikających z
deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów zajmuje się Dział Obsługi Bezpośredniej. Powołane
powyżej komórki organizacyjne znajdują się w pionie Zastępcy Naczelnika Urzędu.
W toku kontroli zwrócono uwagę m.in. na:
•terminowość składania dokumentów;
• prawidłowość ustalania podstawy opodatkowania;

• kompletność prowadzonych postępowań;
•ilości danych wpływających do Urzędu
Jak wynika z wydruków z aplikacji Ewidencje US „Wyciąg z ewidencji publikacji SZJ” sporządzonych
14.09.2011 r. wg kryteriów:
–

data wprowadzenia do systemu – 1.01.2009 r. -14.09.2011 r.;

–

z grupy: instrukcje/zarządzenia;

–

tylko aktualnie obowiązujące;

w okresie tym nie zostały wprowadzone do stosowania instrukcje/zarządzenia, które regulowałyby
obsługę kwestie związane z orzecznictwem w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku
od czynności cywilnoprawnych.
Z informacji udzielonej przez kierownika komórki PP wynika, że także przed 1.01.2009 r. nie weszły w
życie żadne dokumenty prawa wewnętrznego, regulujące powyżej wskazane zagadnienia, które
obowiązywałyby na 1.01.2009 r. Również w okresie od 15.09.2011 r. do 28.09.2011 r. w
kontrolowanej Jednostce nie obowiązywały żadne akty normujące przedmiotowe kwestie.

W kontrolowanym okresie orzecznictwem w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych zajmowała się następująca liczba osób:

–lata 2009-2010:
-

podatek od spadków – 1 pracownik;

-

podatek od darowizn – 1 pracownik;

-

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 pracownik;

–rok 2011:
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-

podatek od darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 pracownik;

-

podatek od spadków – 1 pracownik.

Z informacji uzyskanych od Kierownika komórki PP wynika, iż podstawa opodatkowania w podatku od
spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustalana głównie w oparciu
o informacje wynikające z programu CzM oraz akty notarialne dotyczące transakcji kupna –
sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, jak i dane z GUS (kwartalnych), dotyczące ceny gruntów
rolnych. Dodatkowo w przypadkach dotyczących budynków mieszkalnych i gospodarczych korzysta
się z informacji udzielanych przez biegłego w formie telefonicznej.

•Ilości złożonych zgłoszeń o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1 i SD-Z2

Jak ustalono ilości złożonych zgłoszeń o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1 i SD-Z2
w kontrolowanym okresie kształtowała się następująco:
•w 2009 r. złożono: 4 zgłoszenia SD-Z1, 656 zgłoszeń SD-Z2;
• w 2010 r. złożono 807 zgłoszeń SD-Z2;
• w 2011 r. do 28.10.2011 r., złożono 714 zgłoszeń SD-Z2.
•Ilości złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3

Wielkości deklaracji PCC-3, które wpłynęły do Urzędu w kontrolowanym okresie przedstawiają się
następująco:
•w 2009 r. złożono 4.064 deklaracje PCC-3;
• w 2010 r. złożono 4146 deklaracji PCC-3;

• w 2011 r. do 28.10.2011 r., złożono 2688 deklaracji PCC-3.
•Podział spraw wg sposobu ich zakończenia.
Ustalono ilość spraw ze względu na ich sposób zakończenia. Powyższego dokonano na podstawie raportów wygenerowanych w aplikacji CzM.
Sprawozdanie o sprawach w ewidencji PCC wg podziału na sposób zakończenia, wg daty zakończenia

Czynności sprawdzające
Inny sposób
Niezakończone*
Ocena wstępna w US
Przekazanie
Połączenie spraw
Umorzenie
Wymiar
Zawieszenie

2009

2010

44
3
1678
12
-

29
1446
1
-

2011 (do
28.09.2011 r.)
29
11
786
-

*wg daty wpływu informacji, tj. 1.01.2009 r.-31.12.2009 r., 1.01.2010 r. - 31.12.2010; 1.01.2011 r. 28.09.2011 r.

56

Sprawozdanie o sprawach w ewidencji SD wg podziału na sposób zakończenia, wg daty zakończenia

Czynności sprawdzające
Inny sposób
Niezakończone*
Ocena wstępna w US
Przekazanie
Połączenie spraw
Umorzenie
Wymiar
Zawieszenie

2009

2010

1837
126
64
196
54
1105
207
-

1962
127
159
243
115
1105
272
-

2011 (do
28.09.2011 r.)
427
75
410
46
36
1701
149
-

*wg daty wpływu, tj. 1.01.2009 r.-31.12.2009 r., 1.01.2010 r. - 31.12.2010;
1.01.2011 r. - 28.09.2011 r.
•Kontrole podatników korzystających z ulg wynikających z przepisu art. 16 ustawy o podatku
od spadków i darowizn.
W kontrolowanej Jednostce prowadzony jest rejestr ręczny dotyczący udzielonych ulg z art.
16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W toku kontroli ustalono, iż co do zasady kontrola
mająca na celu sprawdzenie dotrzymywania warunków udzielonej ulgi z art. 16 upsd prowadzona jest
na zasadzie porównywania zapisów w rejestrze ręcznym z informacjami wynikającymi z aplikacji
„CzM” (informacje dot. transakcji dokonywanych przez podatników), z bazą „POLTAX” (informacje
dot. aktualnego adresu zamieszkiwania). Podatnicy wzywani są w ramach czynności sprawdzających
jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności adresu lokalu lub budynku mieszkalnego, na który
została przyznana ulga z aktualnym adresem zamieszkiwania podatnika.
Na podstawie rejestrów przedłożonych do kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą wydano w
tym zakresie następujące ilości decyzji:
–

od 01.01.2011 r. do 28.09.2011 – 43 decyzje;

–

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 – 143 decyzje;

–

od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. - 83 decyzje.

Na okoliczność sprawdzenia zasadności skorzystania z udzielonej ulgi na podstawie art. 16 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych sporządzane są notatki służbowe (dotyczy lat 20102011).
W roku 2011 sporządzono 13 notatek służbowych w tym zakresie, w roku 2010 były to 24 notatki
służbowe, zaś w 2009 roku 14 notatek służbowych.
•Odwołania.
Podatek od spadków i darowizn
Ogółem
odwołania

Załatwione we
własnym
zakresie

Przesłane do
IS

Utrzymane w mocy

Załatwione w inny
sposób/uchylone

W trakcie
załatwiania US/IS

2009

1

-

1

1

-

-

2010

4

-

4

2

2

-

do
28.09.2011

3

-

3

-

-

3
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Podatek od czynności cywilnoprawnych
Okres

Ogółem
odwołania

Załatwione we
własnym
zakresie

Przesłane do
IS

Utrzymane w
mocy

uchylone

Inne
(w trakcie załatwiania
w US/IS

2009

2

-

2

1

1

-

2010

-

-

-

-

-

-

do
28.09.2011

1

-

1

-

-

1

•Prawidłowość przyznawania ulg uznaniowych.
Na podstawie informacji uzyskanych z rejestrów dotyczących przyznanych ulgach w spłacie
zobowiązań z tytułu podatku od spadków i darowizn, ustalono, iż w kontrolowanych latach ilość
decyzji z tych tytułów przedstawia się następująco.
Okres

Rozłożenie

Umorzenia

podatku na raty

Odroczenia

umorzenie 1/2

2009

8

3

-

-

2010

5

10

-

-

11

20

-

-

do
28.09.2011

Umorzenie /

Odmowa/odmowa

raty

wszczęcia

3

1

terminu płatności

3
1

2

Natomiast w podatku od czynności cywilnoprawnych wydano jedną decyzję z tego tytułu.
•Zawiadomienia/wnioski

informujące o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

W toku kontroli ustalono, iż w przypadku składania deklaracji w podatku od spadków i
darowizn po terminie kierowano zawiadomienia/informacje o popełnieniu wykroczenia skarbowego
penalizowanego w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr
111 poz. 765 ze zm.), dotyczy to lat 2010-2011.
W przypadku nieterminowego składania deklaracji PCC-3 we wszystkich z kontrolowanych lat
kierowano informacje/zawiadomienia do komórki karnej skarbowej.
W sytuacji, gdy podatnik złożył kilka deklaracji po terminie zdarzało się, że informacja o powyższym
przekazywana była do komórki KS jedną informacją/zawiadomieniem (i tak w sprawach opisanych
w załączniku do kontroli w poz. 11-16 do komórki karnej skarbowej skierowano jeden wniosek).
Jednocześnie jeśli doszło do przedawnienia karalności wykroczenia na powyższą okoliczność
sporządzało się notatkę służbową/odstąpienie od sporządzenia zawiadomienia.
•Kontrole podatkowe przeprowadzone u płatników.
Jak ustalono na obszarze Urzędu działa czterech notariuszy. W okresie objętym kontrolą u
żadnego z płatników nie była prowadzona kontrola podatkowa.
•Dane dotyczące ilości spraw załatwionych i ilości pozostałych do załatwienia, wynikające
z aplikacji CzM
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Podatek od spadków i darowizn
Lp.
Pozycja sprawozdawcza

1.
2.
3.
4.

Ilość spraw

Ilość spraw do załatwienia na początek
okresu sprawozdawczego
Ilość spraw do załatwienia, które
wpłynęły w okresie sprawozdawczym
Ilość spraw załatwionych w okresie
sprawozdawczym
Ilość spraw pozostałych do załatwienia
na koniec okresu sprawozdawczego.

2009

2010

2011
(do 28.09.2011 r.)
907

638

861

3741

3834

2552

3518

3788

2332

861

907

1127

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Lp.
Pozycja sprawozdawcza

1.
2.
3.
4.

•

Ilość spraw do załatwienia na początek okresu
sprawozdawczego
Ilość spraw do załatwienia, które wpłynęły w
okresie sprawozdawczym
Ilość
spraw
załatwionych
w
okresie
sprawozdawczym
Ilość spraw pozostałych do załatwienia na koniec
okresu sprawozdawczego.

Ilość spraw

2009

2010

2011
(do 28.09.2011 r.)
0

11

3

1726

1473

826

1734

1476

815

3

0

11

Organizacja pracy urzędu w zakresie wprowadzania danych do aplikacji lokalnej

„czynności

majątkowe”. Charakterystyka ewidencji PCC i SD.

Na dzień rozpoczęcia kontroli za informacje zawarte w Ewidencji PCC i SD aplikacji CzM Urzędu
odpowiadają pracownicy komórek OB i PP.

W toku kontroli zbadano ilość wprowadzonych informacji w podziale na poszczególnych pracowników
(aplikacja CzM - Ewidencja SD/PCC). Sczegółowe dane na ten temat znajdują się w załączniku nr 1
do protokołu kontroli.
Z powyższych zestawień wynika, że w 2010 r. 4 pracowników Urzędu wprowadzało do aplikacji CzM
informacje dotyczące SD i PCC. W 2011 r. informacje wprowadzane są przez

7 osób (pracowników

komórki PP i OB).
Raport o informacjach wprowadzonych do programu podsystemu CzM w poszczególnych latach wg
daty wpływu.
2009
Liczba informacji,
w tym wprowadzono
ręcznie

12198
4367

2010
12693
4666

2011 do 28.09.2011 r.
9539
3374
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•Opis metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej
W podatku od spadków i darowizn do kontroli wybrano:

–w podatku od spadków:
-

2009 r. - 1 sprawę, która na wydruku z aplikacji CzM (ewidencja spraw majątkowych

zakończonych przez wymiar) wystąpiła na 87 pozycji, spośród 157 spraw;
-

2010 r. - 4 sprawy, które na wydruku z aplikacji CzM (ewidencja spraw majątkowych

zakończonych przez wymiar) wystąpiły na 182-185 pozycji, spośród 214 spraw;
-

2011 r. - 1 sprawę, która na wydruku z aplikacji CzM (ewidencja spraw majątkowych

zakończonych przez wymiar) wystąpiła na 114 pozycji, spośród 118 spraw;

–w podatku od darowizn:
-

2009 r. - 3 sprawy spośród 10 wg najwyższej kwoty ustalonego zobowiązania – zgodnie z

rejestrem prowadzonym w kontrolowanej Jednostce;
-

2010 r. - 2 sprawy spośród 15 wg najwyższej kwoty ustalonego zobowiązania – zgodnie

z rejestrem prowadzonym w kontrolowanej Jednostce;
-

2011 r. - 6 spośród 12, kierując się osobą podatnika – zgodnie z rejestrem prowadzonym

w kontrolowanej Jednostce;
Dodatkowo do kontroli wybrano 3 postępowania prowadzone w sprawie zastosowania ulgi
uznaniowej, wybrane losowo, po jednym z kontrolowanych lat.
Łącznie w podatku od spadków i darowizn skontrolowano 20 spraw.
W podatku od czynności cywilnoprawnych do kontroli wybrano łącznie

–2009 r. - 9 spraw, w tym wszystkie sprawy gdzie po stronie nabywcy występowali małżonkowie;
–2010 r. - 3 losowo wybrane sprawy;
–2011 r. - 1 sprawę (100% decyzji wymiarowych).
Łącznie w podatku od czynności cywilnoprawnych skontrolowano 13 na 20 spraw zakończonych
wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe (przedmiotowe sprawy zostały opisane w
poz. 27-39). Dodatkowo skontrolowano postępowanie w sprawie zastosowania ulgi uznaniowej.
Łącznie skontrolowano w tym temacie 14 spraw.
Ponadto do kontroli losowo wybrano 6 spraw spośród 24 informacji dotyczących podatku od
spadków i darowizn, które wpłynęły do Urzędu w okresie 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r. widniejących
w aplikacji CzM na 11.20.2011 r. jako nie zakończone. Powyższe sprawy zostały opisane w
załączniku nr 1 do protokołu kontroli w poz. 21-26. W następstwie ich analizy ustalono, że jedna z
ww. informacji została zakończona wydaniem decyzji w sprawie.
Łącznie w ramach kontroli przeanalizowano 40 spraw.
Jak wynika z analizy spraw wybranych do kontroli (35 postępowań oraz 5 informacji
niezakończonych) w kontrolowanej Jednostce m.in.:

–zapoznawano podatnika z projektem wymiaru podatku/ustaleniami dotyczącymi zgromadzonego
materiału – dotyczy spraw opisanych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli w poz.: 1- 9, 1719, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38;
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–zarówno w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak i w podatku od spadków i darowizn
uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia nie zawierało w całości lub w części uzasadnienia
prawnego decyzji - dotyczy spraw opisanych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli w poz.: 110, 18, 27-34, 36, 37, 38;

–z akt podatkowych nie wynika aby pouczono podatnika w trybie art. 123 § 1 ustawy Ordynacja
podatkowa - dotyczy spraw opisanych w załączniku nr 1 do protokołu kontroli w poz.: 1, 2, 4,
6- 9, 11-16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38;

–w wezwaniach do złożenia zeznania SD-3 informowano, że termin na jego żłożenie wynosił
6 miesięcy - dotyczy spraw niezakończonych w aplikacji CzM, opisanych w załączniku nr 1 do
protokołu kontroli w poz.: 21, 23-26;

–brak wszczęcia postępowania w sprawie wobec współmałżonka - dotyczy spraw opisanych
w załączniku nr 1 do protokołu kontroli w poz.: 27, 28, 30, 31, 32, 37,

–średnia długość prowadzonych postępowań wynosiła od 1 do 2 miesięcy;
–w dwóch przypadkach skierowano zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego przez
podatnika pomimo braku powstania obowiązku podatkowego (sprawy opisane w załączniku nr
1

do protokołu w poz.: 11, 12).

Dokładny opis ww. spraw oraz wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli zawiera
załącznik nr 1 do protokołu, stanowiący integralną część niniejszego protokołu.
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VI.VZM – ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZAKUP MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
Kontrolująca: Maria Chwałkiewicz – st. inspektor
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 28.09. – 4.10.2011 r.
Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym (Nr 177, poz. 1468 ze zm.);
•Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką
podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem w
wysokości 22% (Dz. Urz. MT i B z 2006 r. Nr 1, poz.1);

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia
obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30
kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia
1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z dnia 27 września 2010 r.).

I.

Organizacja obsługi podatników i obieg wniosków (VZM)
W poprzedniej strukturze organizacyjnej całość działań związanych z obsługą wniosków o

zwrot niektórych wydatków mieszkaniowych należała w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu do
kompetencji Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Analiz i Planowania.
W 2009 r. i 2010 r. pracownik komórki ds. Ogólnych przyjmował jedynie wnioski, które złożono
osobiście i dokonywał ich wstępnej rejestracji (główka). Cała dalsza obsługa wniosku miała natomiast
miejsce ww. komórce podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku przesłania wniosku
VZM za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. całość obsługi wniosku odbywała się w komórce
PDOFAiP. Jak ustalono w 2009 i 2010 r. obsługą wniosków VZM w tym Dziale zajmowało się łącznie
12 osób, w okresie akcji zeznań było to 8 osób.
Od 2011 r., niezależnie od formy złożenia wniosku, wprowadzanie wszystkich danych w nim
zawartych odbywa się w Dziale Obsługi Bezpośredniej. Rozpatrywanie wniosków pod względem
zasadności zwrotu leży zaś w kompetencji Działu Postępowań Podatkowych, gdzie do zadań
wszystkich pracowników (10 osób) należy obsługa wniosków VZM.
Po otrzymaniu wniosków VZM Kierownik komórki PP przydziela je poszczególnym pracownikom.
Pracownik wprowadza otrzymany wniosek do Ewidencji US. W pierwszej kolejności dokonuje on
sprawdzenia wniosku pod względem formalnym. Następnie każda pozycja analizowana jest pod
względem merytorycznym, w tym czy do wniosku jest dołączony tytuł prawny do nieruchomości. W
sytuacji poprawności danych wykazanych we wniosku pracownik zatwierdza wniosek w programie
Ewidencje US i dokonuje wydruku notatki służbowej.
Następnie wniosek obsługiwany jest w aplikacji POLTAX celem przekazania realizacji zwrotu do
komórki rachunkowości podatkowej.
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W sytuacji wykazania we wniosku materiałów niepodlegających odliczeniu, pracownik dokonuje
korekty wniosku w aplikacji Ewidencje US i drukuje analizę zgromadzonego materiału celem
zapoznania z nią podatnika. W przypadku podania przez podatnika telefonu kontaktowego
informowany on jest telefonicznie do Urzędu o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym
zgromadzonym w sprawie. Na powyższą okoliczność sporządzana jest notatka służbowa. W
przypadku braku telefonu kontaktowego do podatnika zawiadomienie to sporządzane jest na piśmie.
Po upływie ustawowych terminów wydawana jest decyzja w sprawie.
Jak wynika z wydruków z aplikacji Ewidencje US „Wyciąg z ewidencji publikacji SZJ” sporządzonych
14.09.2011 r. wg kryteriów:
–

data wprowadzenia do systemu – 1.01.2009 r. -14.09.2011 r.;

–

z grupy: instrukcje/zarządzenia;

–

tylko aktualnie obowiązujące;

w okresie tym nie zostały wprowadzone do stosowania instrukcje/zarządzenia, które regulowałyby
obsługę wniosków o zwrot niektórych wydatków mieszkaniowych czy też czynności sprawdzające.
Z informacji udzielonej przez kierownika komórki PP wynika, że także przed 1.01.2009 r. nie weszły w
życie żadne dokumenty prawa wewnętrznego, regulujące powyżej wskazane zagadnienia, które
obowiązywałyby na 1.01.2009 r. Również w okresie od 15.09.2011 r. do 28.09.2011 r. w
kontrolowanej Jednostce nie obowiązywały żadne akty normujące przedmiotowe kwestie.
II. Baza Podmiotów Szczególnych
W zakresie Bazy Podmiotów Szczegółowych (poprzednio Wojewódzkiej Bazy Danych) dokonywano
czynności wyjaśniających mających na celu weryfikację faktur o takich samych numerach
wystawionych w tym samym roku w obrębie tego samego województwa u podatników ubiegających
się o zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Powyższe czynności miały na celu wyeliminowanie możliwości wyłudzenia nienależnych zwrotów. W
ramach tych czynności:

•wprowadzano do Wojewódzkiej Bazy Danych/ Bazy Podmiotów szczegółowe informacje o fakturach,
zawierające dane sprzedawcy i nabywcy, kwotę brutto faktury i podatek VAT oraz datę
wystawienia i zmieniano status sprawy na otwartą,
•po przeanalizowaniu wszystkich faktur „dublujących się” zmieniano status sprawy na zamkniętą.
W kontrolowanym okresie wykryto:
–w roku 2010 r. - 2 przypadki dublowania się faktur - przekazano zgodnie z właściwością do Urzędu
Skarbowego w Pajęcznie;
–w roku 2011 r. - 1 przypadek dublowania się faktur - przekazano zgodnie z właściwością do Urzędu
Skarbowego w Wieruszowie.
Ustalono, że ww. aplikacji widnieje 9230 pozycji, w tym:
–

1883 ze statusem „zamknięte”;

–

3243 ze statusem „wykryte”;

–

224 ze statusem „otwarte”.

W okresie objętym kontrolą ilość wniosków o zwrot wydatków, niezałatwionych w poprzednim roku,
kształtowała się następująco:
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–

na 1.01.2009 r. - 375;

–

na 1.01.2010 r. - 340;

–

na 1.01.2011 r. - 447;

–

na 29.09.2011 r. - 124.

W dniach od 1.01.2009 r. do 28.09.2011 r. do Urzędu Skarbowego w Wieluniu wpłynęła następująca
ilość wniosków:
–

2009 r. - 1572;

–

2010 r. - 1695;

–

2011 r. - 1001.

Jak wynika z raportów „Podsumowanie zwrotów za dany okres” z 29.09.2011 r., w latach 2009-2011
(do 28.09.2011 r.) dokonano następujących zwrotów.
1.01.2009 r.-31.12.2009 r.
VZM

Zwroty

Liczba zwrotów
Kwota zwrotów (w zł)

Zwrot w terminie

Zwrot po terminie

Zwroty anulowane

1504

1504

0

2

2.928.412,52

2.928.412,52

0

462

Zwroty ważne

Zwrot w terminie

Zwrot po terminie

Zwroty anulowane

1536

1536

0

10

3.019.812,61

3.019.812,61

0

20.816

Zwroty ważne

Zwrot w terminie

Zwrot po terminie

Zwroty anulowane

1319

1319

0

2

2.679.041,39

2.679.041,39

0

3.271

1.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
VZM
Liczba zwrotów
Kwota zwrotów (w zł)

1.01.2011 r. - 28.09.2011 r.
VZM
Liczba zwrotów
Kwota zwrotów (w zł)

Stan spraw wg sposobu ich załatwienia w okresie od 01.01.2009 r. do 28.09.2011 r. kształtował się
następująco.
Rok

Decyzja
określająca

Decyzja
umarzająca

Pozostawienie bez
rozpatrzenia

Decyzja zgodna z
wnioskiem

Zwrot zgodnie z
wnioskiem (not. sł.)

2009

726

45

3

-

833

2010

937

26

-

-

625

do 28.09.2011

792

34

-

-

497

Do kontroli wybrano sprawy odnotowane w systemie Ewidencje US wg kryteriów kwota zwrotu
>=10.000 zł, wnioski załatwione w okresie od 01.01.2009 r. – 28.09.2011 r., w tym:
–

rok 2009

-

3 sprawy rozpatrzone zgodnie z wnioskiem, spośród 9, kierując się najwyższą kwotą zwrotu ;

-

1 sprawa zakończona wydaniem decyzji określającej, spośród 24, kierując się najwyższą

kwotą zwrotu;
–

rok 2010

-

1 sprawa rozpatrzona zgodnie z wnioskiem (100% spraw);

-

3 sprawy zakończone wydaniem decyzji określającej, spośród 29, kierując się najwyższą

kwotą zwrotu;

– rok 2011
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-

1 sprawa rozpatrzona zgodnie z wnioskiem, spośród 2, kierując się najwyższą kwotą zwrotu;

-

3 sprawy zakończone wydaniem decyzji określającej, spośród 28, kierując się najwyższą

kwotą zwrotu.
Opisu przedmiotowych spraw znajduje się w załączniku nr 1do protokołu kontroli.
Uwagi ogólne dotyczące kontrolowanego zagadnienia:
– wnioski w sprawie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem
mieszkaniowym wyczerpują dyspozycje zawarte w art. 5 cytowanej na wstępie ustawy;
– zwrotu wydatków dokonano w terminach określonych w art. 6 ww. ustawy;

–sprawy zostały odnotowane w programie Ewidencje US.
Ponadto w toku kontroli ustalono, że przed wydaniem decyzji w sprawie zapoznawano podatnika z
analizą zebranych materiałów, stanowiącą de facto odzwierciedlenie uzasadnienia podejmowanego
rozstrzygnięcia - dotyczy spraw opisanych w załączniku nr 1 w poz. 4-7, 9, 10, 12.
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VII. KONTROLA PODATKOWA
oraz Komórka ds. Analiz i Planowania
Kontrolujący:

Starszy komisarz skarbowy – Mirosław Czaplicki
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 15,19-29 września, 3-7, 11-14 października
2011 r.
Komórki objęte kontrolą:
• Komórka Analiz i Planowania (AP),
• Komórka Kontroli Podatkowej (KP)
Zakres kontroli:
1. Analiza organizacji pracy Komórki Analiz i Planowania oraz Komórki Kontroli Podatkowej.
2. Analiza ryzyka zewnętrznego.
3. Analizowanie wniosków w zakresie kontroli podatkowej przez Komórkę Analiz i Planowania.
4. Typowanie podmiotów do kontroli.
5. Sporządzanie projektów planów kontroli.
6. Prowadzenie kontroli podatkowej.
7. Prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą.
8. Prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli.
9. Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
10. Zawiadamianie właściwych organów dochodzenia o ujawnionym w toku kontroli naruszeniu
przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o przestępstwach skarbowych i wykroczeniach
skarbowych.
11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych będących wynikiem kontroli przeprowadzonej w Urzędzie
Skarbowym w Wieluniu w dniach 16-17, 21-23 grudnia 2009 oraz 04-14 stycznia 2010 r.
12. Przedawnienia.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
- Pani Sabina Nowak - Kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej (KP),
- Pani Joanna Mielczarek - Koordynator Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz i Planowania
(AP).
Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej oraz Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz
i Planowania podlegają Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego Pani Bożenie Waloch.
Informacja na temat wcześniejszych kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Skarbowym
w Wieluniu, w ww. zakresie.
W dniach: 16-17, 21-23 grudnia 2009 oraz 04-14 stycznia 2010 r., w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu,
przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości i terminowości prowadzenia kontroli podatkowych
oraz prawidłowość typowania podmiotów do kontroli. Okres objęty kontrolą: od 2007 do dnia kontroli.
1. Analiza organizacji pracy Komórki Analiz i Planowania oraz Komórki Kontroli Podatkowej
W toku kontroli analizie poddano zapisy Regulaminu organizacyjnego Urzędu w zakresie
przedmiotu kontroli. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1. Ponadto dokonano ustaleń w zakresie
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obowiązujących zarządzeń i instrukcji odnoszących się do kontrolowanych zagadnień. Szczegółowy
wykaz zarządzeń

i instrukcji zawiera załącznik nr 1. Ponadto ustalono aktualny stan kadrowy

Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analiz i Planowania oraz Samodzielnego Referatu Kontroli
Podatkowej. Szczegółowe dane w powyższym zakresie zawiera załącznik nr 1.
2. Analiza ryzyka zewnętrznego
Kwestie formalne dotyczące Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym zostały uregulowane
w Zarządzeniach Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu Nr 7/2011 oraz Nr 8/2011. Szczegółowy
opis najistotniejszych zapisów ww. zarządzeń zawiera załącznik nr 1.
W toku kontroli analizie poddano Sprawozdania MF-ZRZ o działaniach przeprowadzonych
przez urzędy skarbowe w zakresie realizacji strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym za II
półrocze 2009 r., II półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Ponadto zapoznano się protokołami z narad
członków Zespołu ds. Analizy Ryzyka Zewnętrznego w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu. Wybrane
dane z ww. sprawozdań oraz opis protokołów z narad Zespołu zawiera załącznik nr 1 (min. tab. 1, tab.
2, tab. 3).
Ustalenia:
1.Analiza treści protokołów z narad Zespołu ds. Analizy Ryzyka Zewnętrznego w Urzędzie Skarbowym
w Wieluniu z dnia:
- 15.07.2009r., dotyczącego omówienia wyników sprawozdań za okres sprawozdawczy 01.01.30.06.2009r.,
- 15.01.2010r., dotyczącego omówienia wyników sprawozdań za okres sprawozdawczy 01.0131.12.2009r.,
- 16.08.2010r., dotyczącego omówienia wyników sprawozdań za okres sprawozdawczy 01.0130.06.2010r.,
- 17.01.2011r., dotyczącego omówienia wyników sprawozdań za okres sprawozdawczy 01.0131.12.2010r.
- wskazuje na ich schematyczność.
2.Ww. protokoły świadczą o małej aktywności członków Zespołu podczas narad - we wszystkich
odnotowano: „Po omówieniu sprawozdań nikt nie zgłosił uwag i wniosków”.
Typowanie podmiotów do kontroli w ramach Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w 2010 r.
Analizie poddano wykazy podmiotów typowanych do kontroli w I i II półroczu 2010 r., w
oparciu o które, po zapoznaniu się z dokumentacją źródłową (wydruki dotyczące selekcji), ustalono
podstawowe kryteria typowania podmiotów do kontroli.
a) Wykaz 1 - Propozycje do planu kontroli na I półrocze 2010 r. w zakresie realizacji Strategii
Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (zestawienie z dn. 30.12.2009 r. sporządzone przez Kierownika
Referatu Kontroli Podatkowej, zatwierdzone przez Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego).
Szczegółowe ustalenia (w zakresie: obszaru, ilości podmiotów, podmiotów z planu na poprzednie
półrocze, przyjętych kryteriów) zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 4.
b) Wykaz 2 - Propozycje do planu kontroli na II półrocze 2010 r. w zakresie realizacji Strategii
Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym (zestawienia z dn. 30.06.2010 r., podpisane przez Kierownika
Referatu Kontroli Podatkowej, Kierownika Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Analiz i
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Planowania Kontroli). Szczegółowe ustalenia (w zakresie: obszaru, ilości podmiotów, podmiotów
z planu na poprzednie półrocze, przyjętych kryteriów) zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 5
W zakresie prawidłowości typowania podmiotów do kontroli (wg zasad określonych
w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2010 r.) kompleksowej analizie poddano podmioty
wytypowane w wybranych losowo czterech obszarach ZRZ tj.: 1, 2, 4, 5. z propozycji do planu kontroli
na II półrocze

2010 r. (zasada typowania: ze zbioru 6 obszarów podzielonego na 2 podzbiory po 3

obszary wytypowano 1 i 2 z każdego podzbioru).
Ustalenia:
1.Zgodnie

z

Krajowym

Planem

Dyscypliny

Podatkowej

(dalej

KPDP)

na

2010

r.

w przedmiotowych obszarach wskazano kryteria selekcji oraz inne kryteria pomocnicze w typowaniu
podatników do kontroli i czynności sprawdzających.
Organy podatkowe winny w oparciu o przedstawione w KPDP kryteria dokonywać analiz dokumentów
i typować podmioty. W kontrolowanym Urzędzie w toku typowania podmiotów do kontroli w ww.
obszarach, na II półrocze 2010 r., stwierdzono ograniczony stopień wykorzystania kryteriów
wskazanych w ramach KPDP. W głównej mierze opierano się na informacjach wynikających z
deklaracji podatkowych.
2.Stwierdzono, „przenoszenie” podmiotów proponowanych do kontroli z jednego półrocza na
następne. Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 6.
Z powyższej tabeli wynika, że na 18 podmiotów proponowanych do kontroli w ramach ZRZ w II
półroczu 2010 r., 18 przeniesiono z planu I półrocza, w którym zawarto 9 podmiotów z planu II
półrocza 2009 r., w którym zawarto 1 podmiot z planu I półrocza 2009 r.
Typowanie podmiotów do kontroli podatkowej w ramach Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym
na II połowę 2011 r.
W ramach działań prowadzonych w zakresie Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym w 2011 r.
do planu kontroli na II półrocze typowano podmioty w oparciu o analizę grupową. Podmioty te
wytypowano na podstawie analizy grupowej nr 15, 16, 17.
Zgodnie z Instrukcją I-037/1 (pkt 5.2) typowanie podmiotów do kontroli podatkowej w oparciu
o analizę grupową podmiotów dokonywane jest na podstawie parametrów zdefiniowanych dla analizy
grupowej, kryteriów ogólnych i szczegółowych. Zestawienie kryteriów Analizy Grupowej Nr 15, 16, 17
zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 7. Zestawienie podmiotów wybranych do kontroli podatkowej z
ZRZ na 2011 r. (sporządzono na podstawie Zestawienia z 30.06. 2011 r.) zawarto w załączniku nr 1,
w tabeli nr 8.
Ustalenia:
1.W zakresie zasad typowania ww. podmiotów do kontroli podatkowej w ramach Zarządzania
Ryzykiem Zewnętrznym w 2011 r. (II półrocze) nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. Analizowanie wniosków w zakresie kontroli podatkowej przez Komórkę Analiz i Planowania
Zgodnie z Instrukcją I-037/1 (pkt 5.2) Komórki organizacyjne, które w wyniku dokonanych
analiz dokumentów i czynności sprawdzających lub w oparciu o obowiązujące wytyczne stwierdziły
uzasadnioną konieczność przeprowadzenia kontroli, przekazują do Wieloosobowego Stanowiska
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Pracy ds. Analiz i Planowania „wniosek o przeprowadzenie kontroli” na wniosku F-143/1.
Przeanalizowane i zweryfikowane wnioski uwzględnia się w trakcie typowania podmiotów do kontroli.
W Wieloosobowym Stanowisku ds. Analiz i Planowania prowadzony jest Rejestr Wniosków
w Sprawie Kontroli 2011 (dot. wniosków wewnętrznych i zewnętrznych). Szczegółowe dane
wynikające z Rejestru zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 9.
Na podstawie przedłożonego Rejestru wytypowano losowo (co 10 sprawę), celem
sprawdzenia dokonanej analizy. Szczegółowy opis w zakresie: poz. rejestru, daty wniosku, daty
analizy, wyniku analizy zamieszczono w załączniku nr 1, w tabeli nr 10.
Ustalenia:
1.Przeprowadzona w toku kontroli analiza terminowości rozpatrywania wniosków nie wykazała
poza 2 uzasadnionymi (opisanymi w załączniku nr 1) przypadkami długotrwałego załatwiania
sprawy.
2.Z przedłożonych materiałów wynika, że wnioski znajdowały uzasadnienie w zgromadzonym
materiale dowodowym.
3.Przeprowadzone analizy wskazują na korzystanie z danych zawartych w bazach Urzędu.
4.W analizach uzasadniono zajęte stanowisko oraz wskazano zakres proponowanej kontroli.
4. Typowanie podmiotów do kontroli
Typowanie podmiotów do kontroli.
Zasady typowania podmiotów do kontroli zostały uregulowane w Instrukcji I-037/1 oraz
Instrukcji I-006/2. Wybrane fragmenty treści Instrukcji I-037/1 (pkt 5.2, pkt 4.2) oraz Instrukcji I-006/2
(pkt 4.4, pkt 4.7.1) zawiera załącznik nr 1.
Analiza grupowa podatnika
W trakcie kontroli dokonano ustaleń w zakresie wykorzystania analizy grupowej w 2011 r.
Ustaleń dokonano w oparciu o wydruki „Kryteria analizy grupowej AR 2011” sporządzone przez
Kierującego Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Analiz i Planowania. Szczegółowe ustalenia w
zakresie analiz i ich wyników zawiera załącznik nr 1, tab. nr 7, tab. nr 8.
Ustalenia:
1.W wyniku kontroli w przedmiotowym zakresie stwierdzono, że kontrolowana komórka przeprowadza
analizy korzystając z modułu analizy grupowej. Wyniki analiz są wykorzystywane jako narzędzie
wspomagające podczas procesu typowania do kontroli.
2.W toku kontroli stwierdzono, że Wieloosobowe Stanowisko ds. Analiz i Planowania opiera typowanie
podmiotów do kontroli, w głównej mierze, na wnioskach z innych komórek i sygnałach zewnętrznych
(od II kwartału 2011 r. wszystkie przechodzą przez komórkę AP). Niemniej podmioty typowane są
także w oparciu o działania własne Stanowiska – np. analiza grupowa, inne analizy.
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5. Sporządzanie planów kontroli
Tworzenie projektów/planów kontroli
Zasady tworzenia planów kontroli uregulowano w Instrukcji I-036/1 oraz Instrukcji I-037/1.
Wybrane fragmenty treści Instrukcji I-036/1 (pkt 4.4) oraz Instrukcji I-037/1 (pkt 4.3, 4.4, 5.3) zawarto
w załączniku nr 1.
Kontrole ogółem
(sprawozdawczość)
W wyniku analizy danych zawartych w sprawozdaniach MF-9Ps za lata 2009-2011(I półrocze)
stwierdzono, że:
1)Ilość kontroli w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 wzrosła o 8,72%.
2)efektywność kontroli w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 wzrosła o 0,7 pkt %. Natomiast
w roku 2011 (01.01.-30.06) w porównaniu do roku 2010 efektywność wzrosła o 2,22 pkt %.
3)kwota uszczupleń w roku 2010 w porównaniu do roku 2009 zmniejszyła się o 39,18%. Natomiast
w roku 2011 (01.01.-30.06) w porównaniu do roku 2010 kwota uszczupleń wzrosła o 51,76%.
Porównanie liczby kontroli, liczby kontroli pozytywnych, efektywności, kwoty uszczupleń
w latach 2009-2011 (I półrocze) oraz wybrane dane ze sprawozdań MF-9Ps za kontrolowany okres
zawiera załącznik nr 1, tabele 11-14.
Na potrzeby kontroli sporządzono raporty z ilości i efektywności przeprowadzonych kontroli
z podziałem na komórki urzędu i formy opodatkowania za kontrolowany okres. Wybrane dane z
raportów zawiera załącznik nr 1, tabele nr 20-22.
Ustalenia:
1.Na przestrzeni analizowanych lat zarysowuje się pozytywna tendencja wzrostowa w zakresie ilości
kontroli, efektywności kontroli, ustalonych kwot uszczupleń.
Kontrole właściwe.
Na podstawie wykazów kontroli właściwych, zatwierdzonych, przeprowadzonych w wybranych
podatkach tj. w: podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku
dochodowym od osób fizycznych, podatku liniowym, podatku dochodowym od przychodów
ewidencjonowanych, karcie podatkowej, w latach 2009, 2010, 2011 (do 26.09.2011 r.) dokonano
ustaleń w zakresie procentowego udziału kontroli właściwych VAT, CIT, PIT, PPL, PPE, KP, w
kontrolach właściwych ogółem, ilości kontroli właściwych, w tym pozytywnych w ww. podatkach, sumy
uszczupleń

w ww. podatkach za lata 2009, 2010, 2011 do dnia kontroli. Szczegóły w zakresie

wybranych danych z raportów (ilość kontroli, ilość kontroli pozytywnych, suma uszczupleń w zł z
obszarów właściwych) zawiera załącznik nr 1 do protokołu kontroli, tabele nr 15-19.
Ustalenia:
1.Na przestrzeni analizowanych lat dominujący udział w kontrolach właściwych mają kontrole
VAT. W konsekwencji powyższego porównanie ilości przeprowadzonych kontroli właściwych
w poszczególnych podatkach, na przestrzeni analizowanego okresu, wskazuje na znaczne
71

dysproporcje pomiędzy poszczególnymi podatkami, szczególnie na niekorzyść CIT, PPL, PPE,
KP.
2.W 2010 r. nastąpił spadek udziału kontroli właściwych PIT, PPL, PPE i KP w kontrolach
właściwych ogółem, w porównaniu do roku 2009. Dane za rok 2011 do dnia kontroli nie wskazują
na istotną zmianę tych tendencji.
3.W 2010 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli właściwej CIT. W 2011 (do dnia kontroli) nie
przeprowadzono żadnej kontroli PPL.
Wskaźniki
W trakcie kontroli dokonano porównania wskaźników za lata 2009-2011. Szczegółowe dane
w powyższym zakresie oraz wyniki porównania zawiera załącznik nr 1, tab. 22a.
Raport monitorujący wdrożenie i eksploatację podsystemu KONTROLA
W trakcie kontroli sporządzono raporty monitorujące wdrożenie i eksploatację podsystemu
KONTROLA za okresy: 01.01.2009 - 31.12.2009, 01.01.2010 - 31.12.2010, 01.01.2011 – 26.09.2011.
Wybrane parametry z ww. raportów zamieszczono w załączniku nr 1, w tabeli 23.
Ustalenia:

1.Analiza raportów wykazała, wskazania które zostały niezrealizowanie (wg podsystemu
KONTROLA) - z lat 2009-2011 (szczegółowe dane zawarto w załączniku nr 1, w tabeli nr 23).
Według wyjaśnień Kierownika Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej, złożonych w toku
kontroli, wskazania te były realizowane poprzez tworzenie kopii tych wskazań.
Plany kontroli i ich realizacja
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu tworzone są okresowe plany kontroli. W kontrolowanym
okresie plany kontroli tworzono w oparciu o podsystem KONTROLA.
Do kontroli pobrano raporty o stanie zaawansowania realizacji tych planów za okres:
01.01.2009 – 26.09.2011. Szczegółowe zestawienie wybranych danych (nr planu, okresowość i czego
dotyczy, okres, którego dotyczy, data utworzenia, data zatwierdzenia, ilość zaplanowanych kontroli,
ilość kontroli przeprowadzonych w zaplanowanym okresie/kontrole zakończone po planowanym
terminie, wykonanie planu w zaplanowanym okresie, wykonanie planu ogółem) zawarto w załączniku
nr 1, w tabeli nr 24.
Ustalenia:

1.W okresie 01.01.2009 r. - 26.09.2011 r. wskaźnik realizacji kontroli zaplanowanych, w planowanym
okresie, w poszczególnych latach, kształtował się na poziomie 52,27% - 67,20%, co świadczy o
tendencji wzrostowej. Wskaźnik realizacji kontroli ogółem odpowiednio wynosił: 65,91% - 75,81%).
2.Udział kontroli zaplanowanych w kontrolach ogółem w latach 2010-2011(I-VI) w porównaniu
z rokiem 2009 znacznie wzrósł (odpowiednio: od poziomu 29,74% do 65,51%, a następnie 69,41%).
Szczegółowe dane w powyższym zakresie zawiera załącznik nr 1.
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Kontrole podmiotów wytypowanych i nieprzyjętych do kontroli UKS.
Na podstawie kopii pism Referatu Kontroli Podatkowej z 03.02.2010 r., 02.08.2010 r. oraz
pism Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej z 09.02.2011 r., 08.08.2011 r., dokonano ustaleń w
zakresie podmiotów nieprzyjętych do planów kontroli na I i II półrocze roku 2010 oraz I i II półrocze
roku 2011. Informacje w zakresie: danych podmiotu (imienia i nazwiska/nazwy, NIP), uzasadnienia
nieprzyjęcia podmiotu do planu kontroli przez UKS oraz przeprowadzonych kontroli Organu
podatkowego, zawarto w załączniku nr 1, w tabelach: nr 25-28.

Ustalenia:
1.Stwierdzono niepodjęcie działań kontrolnych wobec podmiotów wymienionych w poz. 1-3 tab. nr 25,
poz. 2 tab. 26, poz. 3 tab. 27.
Zawiadomienia o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej
Zgodnie z Raportami monitorującymi wdrożenie i eksploatację podsystemu KONTROLA:
za okres: 01.01.2009-31.12.2009
Liczba zawiadomień o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej – 71.
za okres 01.01.2010-31.12.2010
Liczba zawiadomień o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej – 48.
za okres 01.01.2011-26.09.2011
Liczba zawiadomień o planowanym wszczęciu kontroli podatkowej – 21.
Sprawdzono (pod względem formalnym) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
podatkowej wystawione w miesiącach: marcu, kwietniu, czerwcu 2010 r. oraz styczniu, lutym, marcu
2011 r. Numery wybranych zawiadomień zawiera załącznik nr 1.

Ustalenia:
1. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Raporty dla nadzoru.
W toku kontroli sporządzono Raporty dla nadzoru.
1. Raport - Wykorzystanie materiałów pokontrolnych - wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 r. do 28.09.2011 r. i kontrola
zakończyła się wynikiem pozytywnym, kwota uszczuplenia jest większa od 30.000 zł i nie wydano
decyzji w sprawie zabezpieczenia.
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Raport wykazał 4 postępowania. Szczegóły (nr kontroli w roku, NIP, nazwa/nazwisko imię)
zawarto w załączniku nr 1, w tab. nr 29. W związku z powyższym w toku niniejszej kontroli złożono
stosowne wyjaśnienia w odniesieniu do każdego podmiotu (szczegóły zawiera załącznik nr 1).
2. Raport – Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 do 28.09.2011 i kontrola zakończyła się
wynikiem pozytywnym, data doręczenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania
podatkowego – data zakończenia kontroli > 180 dni.
Raport wskazał 2 postępowania. Postanowienia doręczono przed upływem 6 miesięcy.
Szczegóły (nr kontroli w roku, imię nazwisko podatnika/nazwa firmy NIP, data zakończenia
kontroli/data przekazania protokołu, data wydania postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania,
data doręczenia postanowienia, kwota uszczuplenia/ różnica pomiędzy kwotą dodatkowego
przypisu/odpisu a kwotą uszczuplenia) zawarto w załączniku nr 1, w tab. nr 30.
3. Raport - Wykorzystanie materiałów pokontrolnych – wykaz kontroli dla których: data zakończenia
postępowania kontrolnego mieści się w okresie od 01.01.2009 do 28.09.2011 i kontrola zakończyła się
wynikiem pozytywnym, data przekazania protokołu kontroli do komórki wymiarowej – data
zakończenia kontroli > 60 dni.
Raport wskazał 1 postępowanie. Protokół przekazano w terminie 2 miesięcy. Szczegóły (nr
kontroli w roku, imię nazwisko podatnika/nazwa firmy, NIP, data zakończenia kontroli/data
przekazania protokołu, data doręczenia postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania, kwota
uszczuplenia/dodatkowego przypisu/odpisu) zawarto w załączniku nr 1, w tab. Nr 31.
Inne raporty.
W toku kontroli sporządzono ponadto raport: Wykaz decyzji pokontrolnych lub decyzji
o zabezpieczeniu na majątku nie dowiązanych do kontroli. Parametry raportu zawiera załącznik nr 1.
Raport nie wykazał żadnej pozycji.
6. Prowadzenie kontroli podatkowej
Kontrola tematyczna akt
kontrole doraźne
Typowania akt do kontroli wybranych zagadnień dokonano w oparciu o raporty z ilości i
efektywności kontroli skończonych i/lub zatwierdzonych z podziałem na komórki urzędu i formy
opodatkowania z wyszczególnieniem tematów kontroli z 30.09.2010 r. 03.10.2011 r. (postępowania
doraźne, zatwierdzone) za okresy 01.01.2010-31.12.2010 i 01.01.2011-30.09.2011. Szczegółowe
dane w zakresie: ilości kontroli ogółem, ilości kontroli pozytywnych, wskaźnika efektywności, sumy
uszczupleń, ilości wniosków KKS zawarto w załączniku nr 1, tab. nr 32.
Celem sprawdzenia wybranych zagadnień, do kontroli pobrano akta ww. kontroli, tj. z roku
2010 – akta kontroli pozytywnych, z roku 2011 – akta kontroli negatywnych.
Zagadnienia poddane kontroli:
–upoważnienie do kontroli (art. 283 § 1 Ordynacji podatkowej),
74

–wskazanie osoby reprezentującej (art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej),
–okazanie legitymacji (art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej),
–wskazanie miejsca prowadzenia kontroli (art. 290 § 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej),
–ocena prawna sprawy (art. 290 § 2 pkt 6a Ordynacji podatkowej),
–pouczenie (art. 290 § 2 pkt 7 i 8 Ordynacji podatkowej),
–zawiadomienie o kontroli (art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej).
Ustalenia:
–w 2 przypadkach brak w protokołach kontroli zapisu o okazaniu kontrolowanemu legitymacji
służbowej,
–w 3 przypadkach nie wskazano wprost, w protokole kontroli, miejsca przeprowadzenia kontroli
(można wywnioskować o tym miejscu z treści protokołu),
–w 1 przypadku nie zawarto w protokole kontroli oceny prawnej sprawy, w 1 przypadku nie powołano
przepisów prawa przy ocenie prawnej,

–w 1 przypadku brak informacji o niepowiadomieniu o kontroli, nie odnotowano przyczyn
niepowiadomienia w protokole kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości mają charakter incydentalny. W większości przypadków są to
niewielkie uchybienia natury formalnej.
Szczegóły zawarto w załączniku nr 1, w tab. 33.
kontrole właściwe
Typowania akt do kontroli wybranych zagadnień dokonano w oparciu o sporządzony w trakcie
kontroli wydruk Ewidencji upoważnień do kontroli:
1) utworzonych w systemie w okresie 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r. (83 poz.).
2) utworzonych w systemie w okresie 01.07.2010 r. – 31.12.2010 r. (133 poz.).
Celem sprawdzenia wybranych zagadnień do kontroli pobrano akta 5 pierwszych kontroli z ww.
ewidencji. Akt jednego podmiotu nie kontrolowano (kontrola doraźna akta sprawdzone – opis w tab.
33).
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Zagadnienia poddane kontroli:
–upoważnienie do kontroli (art. 283 § 1 Ordynacji podatkowej),
–wskazanie osoby reprezentującej (art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej),
–okazanie legitymacji (art. 284 § 1 Ordynacji podatkowej),
–wskazanie miejsca prowadzenia kontroli (art. 290 § 2 pkt 4 Ordynacji podatkowej),
–ocena prawna sprawy (art. 290 § 2 pkt 6a Ordynacji podatkowej),
–pouczenie (art. 290 § 2 pkt 7 i 8 Ordynacji podatkowej),
–zawiadomienie o kontroli (art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej).
Ustalenia:
–w 1 przypadku nie zawarto w protokole kontroli oceny prawnej sprawy.
Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter incydentalny.
Szczegóły zawarto w załączniku nr 1, tab. 34.
upoważnienia do kontroli 2010
W trakcie kontroli okazano zbiory upoważnień do kontroli z roku 2010 i 2011 (gromadzonych
w segregatorach).
1. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc VI/2010 r. od nr V-505-63/10 do nr V-505-79/10
(oprócz nr 78 - brak w okazanym zbiorze dokumentów).
Ustalenia: w 2 upoważnieniach brak pieczęci urzędowej w poz. 32.
2. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc VIII/2010 r. od nr V-505-98/10 do nr V-505-119/10
(oprócz nr 117 – brak w okazanym zbiorze dokumentów).
Ustalenia:
- w 3 upoważnieniach do kontroli w poz. 29 nie wpisano daty rozpoczęcia kontroli,
- w 3 upoważnieniach do kontroli w poz. 28 brak okresu objętego kontrolą,
- 1 upoważnienie anulowano pomimo podpisania go przez podatnika.
3. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc X/2010 r. od nr V-505-148/10 do nr V-505-163/10
Ustalenia:
- w 1 upoważnieniu nie wpisano daty rozpoczęcia kontroli (wpisano w poz. 34).
Nr ww. upoważnień zawarto w załączniku nr 1.
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upoważnienia do kontroli 2011
1. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc IV/2011 od nr KP/505-37/11 do nr KP/505-46/11.
2. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc VI/2011 od nr KP/505-64/11 do nr KP/505-83/11
(oprócz nr 74 – brak w okazanym zbiorze dokumentów).
Ustalenia:
- w 2 upoważnieniach do kontroli – w poz. 29 nie wpisano daty rozpoczęcia kontroli. Zgodnie
z wyjaśnieniami Kierownika Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej powyższe spowodowane
było w jednym przypadku błędem (datę wpisano niżej), w drugim przypadku zmianą kontrolującego.
- w 2 upoważnieniach – brak pieczęci urzędowej w poz. 32.
3. Sprawdzono upoważnienia do kontroli za miesiąc VIII/2011 od nr KP/505-97/11 do nr KP/505109/11 (oprócz nr 103, 107 – brak w okazanym zbiorze dokumentów).
Ustalenia:
- w 1 upoważnieniu - w poz. 29 nie wpisano daty rozpoczęcia kontroli.
Nr ww. upoważnień zawarto w załączniku nr 1.
Sprawdzenie sporządzenia analiz pokontrolnych / oceny sprawy pod kątem karnym skarbowym
Wybrane akta, wytypowane wyżej sprawdzono pod kątem sporządzenia analiz pokontrolnych
oraz oceny sprawy pod kątem karnym skarbowym. W 15 sprawach sprawdzono datę zatwierdzenia
postępowania w podsystemie Kontrola oraz zapis w pozycji „KKS”).
W badanych sprawach sporządzano stosowne analizy pokontrolne. Dokonywano także oceny
pod kątem karnym skarbowym (wątpliwości budzi brak oceny przy 1 sprawie), zatwierdzano
w podsystemie KONTROLA, odnotowywano informację w zakresie „KKS”. Szczegółowe ustalenia
w zakresie nr upoważnienia do kontroli, daty analizy, daty protokołu, oceny pod kątem karnym
skarbowym, daty zatwierdzenia, zapisu dotyczącego „KKS” w podsystemie KONTROLA zawarto w
załączniku nr 1, w tab. Nr 35.

Sprawdzenie wybranych zapisów w podsystemie KONTROLA
Zapisy dotyczące daty przekazania protokołu
Sprawdzono zapisy w podsystemie KONTROLA dotyczące kontroli przeprowadzonych w roku
2010. Nie stwierdzono, w zapisach dotyczących postępowania, braku daty przekazania protokołu.
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Zapisy dotyczące ustaleń
W zakresie dokonywania zapisu ustaleń sprawdzono postępowania wg kryteriów: rok 2011
właściwe, zatwierdzone, pozytywne, zasady ogólne, księga przychodów i rozchodów. Nie stwierdzono
postępowań bez zapisów ustaleń.
7. Prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym
kontrolą
Analizie poddano raport wygenerowany 30.09.2011 r. z podsystemu KONTROLA za okres
01.01.2009 - 30.09.2011, dotyczący generowanych przez Urząd wniosków o kontrole krzyżowe
(Ewidencja wniosków o kontrolę krzyżową), celem sprawdzenia czy powyższe wnioski zostały
wystawione zgodnie z przepisem art. 274c ustawy Ordynacja podatkowa. Szczegółowe dane w
zakresie liczby wniosków w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 1, tab. 36.
Sprawdzeniu poddano co 10 pozycję z wykazu. Szczegółowy wykaz analizowanych spraw
(z podaniem nr systemowego postępowania, daty wystawienia wniosku, daty zakończenia kontroli)
zawiera załącznik nr 1, tab. 37.
Nie stwierdzono występowania z wnioskami o kontrole krzyżowe w trybie art. 274c po
zakończeniu kontroli podatkowej.
Zgodnie z Rejestrem w trakcie kontroli stwierdzono (wg zapisów Rejestru) brak 25 odpowiedzi
na wnioski o kontrole krzyżowe w 16 (wyszczególnionych w załączniku nr 1, w tabeli nr 38) sprawach
z lat 2009 – 2010.
W związku z powyższym Kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej złożył
w dniu 11.10.2011 r. wyjaśnienia, wskazując sprawy w których udzielono odpowiedzi ale nie
odnotowano tego w podsystemie KONTROLA (na dzień sporządzenia Rejestru będącego
przedmiotem kontroli). Po wyjaśnieniach uzupełniono zapisy w tabeli, zaznaczając udzielenie
odpowiedzi, w kolumnie uwagi zapisem: „odp.” lub „odp.” z podaniem daty.
8.Prowadzenia postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli
W 2011 r. w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu prowadzono 3 postępowania w zakresie
sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli. Szczegółowe zestawienie spraw (z podaniem:
imienia nazwiska/nazwy podmiotu wnoszącego sprzeciw, daty wniesienia sprzeciwu, daty wydania
postanowienia w sprawie sprzeciwu, daty złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie sprzeciwu,
daty wydania postanowienia ws. zażalenia na postanowienie w sprawie sprzeciwu) zawiera załącznik
nr 1, tab. 39.
W powyższych sprawach, związku z wniesieniem zażaleń na postanowienia Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieluniu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zajmował stanowisko
w wydawanych postanowieniach. Numery postanowień zawiera załącznik nr 1.
9.Wnioskowanie o zabezpieczenia w wykonania zobowiązań podatkowych
W 2009 r. sporządzono 1 wniosek na podstawie art. 26, art. 29 § 1, art. 33 § 1, § 2 pkt 2, § 3 ustawy
Ordynacja podatkowa, w którym wniesiono o zabezpieczenie na majątku podatnika – wykonania
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zobowiązania podatkowego przez ww. Szczegółowe dane sprawy (imię nazwisko podatnika, NIP, tytuł
zobowiązania, wysokość zobowiązania) zawiera załącznik nr 1.
10.Zawiadamianie właściwych organów dochodzenia o ujawnionym w toku kontroli naruszeniu
przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o przestępstwach skarbowych i
wykroczeniach skarbowych
Powyższe zagadnienie zrealizowano w pkt dotyczącym sprawdzenia sporządzenia analiz
pokontrolnych / oceny sprawy pod kątem karnym skarbowym. Opis ustaleń w załączniku nr 1, w tab.
nr 35.
11.Realizacja zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli w przedmiotowym zakresie.
W dniach: 16-17, 21-23 grudnia 2009 oraz 04-14 stycznia 2010 r., na podstawie zarządzenia
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14.12.2009 r., nr V-3/091-0007/09/55031 w Urzędzie
Skarbowym w Wieluniu, przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości i terminowości
prowadzenia kontroli podatkowych oraz prawidłowość typowania podmiotów do kontroli. Okres objęty
kontrolą: od 2007 do dnia kontroli. Zalecenia Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dla Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wieluniu, wydane w związku z tą kontrolą zawarto w załączniku nr 1.
Ustalenia:
Analiza ustaleń kontroli (tab. 15, tab. 16, tab. 17 oraz pkt 2 niniejszego protokołu w tym
tab. nr 4, tab. nr 5, tab. nr 6) wskazuje, że działania podjęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wieluniu nie zapewniły w wystarczającym stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 1 i
2 ww. wystąpienia pokontrolnego. W pozostałym zakresie zaleceń stwierdzone nieprawidłowości miały
charakter incydentalny bądź nie stwierdzono ich w ogóle.

12. Przedawnienia
Na podstawie raportów z podsystemu KONTROLA, sporządzonych w dniu 30.09.2010 r. przez
Kierownika Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej, wyselekcjonowano postępowania kontrolne,
przeprowadzone w roku, w którym zobowiązanie objęte postępowaniem kontrolnym ulega
przedawnieniu. Szczegółowe zestawienie zawierające: parametry raportu, kontrolowany okres, nr
postępowania, imię nazwisko podatnika, nazwę podmiotu, wynik kontroli, podatek - okres, sumę
uszczupleń, wydane decyzje/złożone korekty zawiera załącznik nr 1 tab. nr 42.
Ustalenia:
Analiza przedmiotowych raportów oraz okazanych przez Kierownika Samodzielnego Referatu Kontroli
Podatkowej wydruków „dokumentów oczekiwanych i powiązanych z kontrolą” nie wykazała
nieprawidłowości.
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VIII. RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
Kontrolujący: Alicja Szymańska – st. komisarz skarbowy
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 12.09. – 29.09.2011 r. oraz 27.10. – 4.11.2011 r.
Zakresem kontroli objęto realizację zadań dotyczących rachunkowości podatkowej za okres 2009 2011 do dnia kontroli.
I. Organizacja pracy Komórki Rachunkowości Podatkowej
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym – Zarządzenie Nr 12/2010 Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wieluniu z dnia 28.12.2010r. – Samodzielny Referat Rachunkowości Podatkowej
podlega bezpośrednio Głównej Księgowej.
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Za prawidłową i terminową realizację zadań oraz właściwą organizację pracy odpowiada Kierownik
Samodzielnego Referatu Rachunkowości Podatkowej.
Według § 20 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu zadań Samodzielnego Referatu
Rachunkowości Podatkowej należy w szczególności:


prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu
podatków;



realizacja zadań wierzyciela określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, w tym w szczególności:
- bieżące podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
takich jak wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
- zawiadamianie organów egzekucyjnych o zmianach w zakresie wysokości należności
objętych tytułem wykonawczym i o innych posiadanych informacjach mających wpływ na
toczące się postępowanie egzekucyjne;



dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku
i sporządzanie niezbędnych postanowień w tym zakresie;



rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom;



kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów;



dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki
organizacyjnej;



koordynowanie

działań

zmierzających

do

przeciwdziałania

przedawnianiu

zaległości

podatkowych;


obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne;



bieżąca kontrola i analiza zaległości na kartach kontowych podatników i płatników;



wnioskowanie o rozstrzygnięcie o odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców za
zaległości podatkowe.
Na dzień kontroli w Samodzielnym Referacie Rachunkowości Podatkowej zatrudnionych jest 9

pracowników (z wyłączeniem Kierownika). Podział pracy, zakres obowiązków i uprawnień
poszczególnych pracowników w Referacie ustalono na podstawie zakresów obowiązków oraz
objaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu – co zamieszczono w Tabeli Nr 1: „Podział pracy,
zakres obowiązków i uprawnień pracowników Rachunkowości Podatkowej” - załącznik do protokołu.
Obowiązujące w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu na dzień kontroli Instrukcje z zakresu
Rachunkowości Podatkowej:
b)

Monitorowanie realizacji zobowiązań podatkowych i nepodatkowych należności budżetowych
I-030/1 od 27.09.2010r.

c)

Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich I-009/1
od 07.01.2010r.
Według stanu na 30.06.2011 r. Urząd Skarbowy w Wieluniu uzyskał w miernikach w obszarze

rachunkowość podatkowa następujące punkty w grupie:
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Punkty oceniające
ogółem 5
w tym dot. wskaźników
RP.SDW

Szybkości podejmowania działań windykacyjnych

2

RP.NDP

Nadpłat

RP.OZP

Zaległości wymagalnych przedawnionych

5

RP.SDK

Upływ czasu między wpływem deklaracji a datą pierwszego
księgowania

2

(-) 4

Nie podano punktów zerowych uzyskanych przez Urząd we wskaźnikach: RP.ZOT, RP.ZOP.

Punkty monitorujące
ogółem (- ) 11
w tym dot. wskaźników
RP.ZBC

Bieżących zaległości wymagalnych, w stosunku do których nie
podjęto czynności

(-) 5

RP.BCE

Zaległości wymagalnych ogółem, w stosunku do których nie
podjęto czynności

(-) 5

RP.SDC

Upływ czasu między datą doręczenia decyzji a datą pierwszego
księgowania

(-) 5

RP.ZPB

Zaległości podatkowych (BP)

(-) 1

RP.ZPS

Zaległości podatkowych (JST)

2

RP.KDW

Kwot do wyjaśnienia

3

Nie podano punktów zerowych uzyskanych przez Urząd we wskaźnikach: RP.OBP, RP.RBP, RP.RPS, RP.RZP.

Przy kontroli realizacji zadań w obszarze rachunkowość podatkowa wzięto pod uwagę przede
wszystkim te mierniki, w których Urząd uzyskał ujemne wyniki.
II. Nadpłaty
Z uwagi na ujemną wartość wskaźnika RP.NDP (minus 4 pkt) analizie poddano stopień
zaawansowania działań podejmowanych w celu wyjaśnienia / likwidacji nadpłat figurujących na
saldach kart kontowych.
W celu zbadania powyższego zagadnienia sporządzono i dokonano analizy wyników pozyskanych z
niżej wymienionych raportów:



z hurtowni WHTAX, Nadpłaty - szczegółowo na poziomie US - Skoroszyt: SPRZAL.05, Arkusz
10, 20 - sprawozdanie nr 105 , (ograniczenie=dolna granica przedziału 10,00);



z podsystemu Poltax 2b – moduł Pda – Ewidencje przypisów / odpisów, zakres od
01.01.2009r. do 30.06.2011r., dla paragrafów: 1, 2, 3;



z podsystemu Poltax 2b - Zestawienie nadpłat i zaległości na kartach kontowych – wg stanu
na 30.06.2011r. [we wszystkich rodzajach podatków].

W szczególności doboru podmiotów do kontroli dokonano w oparciu o raport z hurtowni WHTAX
Mierniki oceniające - 2011, Arkusz 9 Wskaźnik nadpłat, szczegóły na poziomie US. Wygenerowany
raport obejmował 1.890 pozycji na kwotę nadpłat 373.266,55 zł.
Na podstawie ww. raportów do kontroli wytypowano losowo 27 podmiotów. Przy doborze pod
uwagę brano przede wszystkim te nadpłaty, które nie zostały wyjaśnione i figurowały na saldach kart
kontowych. Badaniu poddano między innymi:
•

moment powstania nadpłaty;
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•

terminowość księgowania na kartach kontowych odpisów, licząc od daty wpływu deklaracji do
Urzędu i zatwierdzenia rejestru p/o przez wymiar;

•

terminowość księgowania przypisów;

•

tryb i zasady postępowania z nadpłatami – zaliczania z urzędu na poczet zaległości
podatkowych bądź bieżących zobowiązań, przeksięgowanie na wniosek podatnika na poczet
przyszłych zobowiązań, zwrot;

•

wywiązywanie się z obowiązku wydawania postanowień oraz prawidłowość ich wystawiania;

•

procedury postępowania z nadpłatami osób zmarłych;

•

zasady podstępowania z nadpłatami, dla których upłynął termin zwrotu.
Dokonane ustalenia przedstawiono w zestawieniu Nr 2 „Nadpłaty występujące na saldach kart

kontowych” - załącznik Nr 1 do protokołu.
Analiza wytypowanych podmiotów wykazała, że na saldach figurują nadpłaty powstałe między innymi
w wyniku:
−

nieodebrania nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego i jej ponownego zaksięgowania na koncie
(poz. 1);

− dokonania wpłaty bez jednoczesnego złożenia dokumentu będącego podstawą przypisu
należności (poz. 1, 18, 25, 27)
−

zgonu podatnika (poz. 2-6, 8);

−

dokonania przez podatników pomyłkowej wpłaty {nienależnej} bez złożenia stosownego pisma
wyjaśniającego (poz. 7, 19);

−

nadpłacenia podatku (poz. 9, 10, 12, 17);

−

zadysponowania nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań (poz. 15);

−

złożenia korekty (poz. 20);

−

niewygenerowania przypisu do wpłaty dokonanej na poczet zaliczki w dniu jej księgowania (poz.
21);

−

złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na ten sam okres, za który dokonano wpłaty (poz. 22).
W trakcie kontroli stwierdzono opieszałość - sięgającą od 5 do 11 miesięcy - w podejmowaniu

działań zmierzających do ustalenia przeznaczenia nadpłat, wyjaśnienia przyczyn nieprzekazania do
zaksięgowania przypisu wynikającego z dokumentu, na poczet którego dokonano wpłaty (poz. 1, 13,
18, 25, 27);
Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że Komórka Rachunkowości przekazywała
listy podatników posiadających nadpłaty podatkowe, u których odnotowano datę zgonu do właściwej
komórki wymiarowej w celu weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania stwierdzającego nadpłatę
na rzecz spadkobiercy. Wnioski /wykazy/ przekazywano jeden raz, w roku, w którym nastąpił zgon
podatnika (poz. 3-6). W następnych latach takie wnioski nie były przekazywane (w jednym przypadku
– poz. 2 – pismo przekazano 2 razy). W aktach skontrolowanych spraw brakowało informacji
zwrotnych na temat m.in. wpływu do US postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
ewentualnych postępowań podatkowych.
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Jednocześnie dokonując analizy okazanych dokumentów oraz na podstawie złożonych
wyjaśnień stwierdzono, że w większości przypadków pracownicy nie spisują notatek służbowych na
okoliczność poczynionych przez siebie ustaleń (poz. 7, 9, 10, 12, 23, 25).
Ponadto na podstawie systemu POLTAX oraz analizy zapisów kart kontowych stwierdzono,
że w 2 przypadkach rejestry przypisów / odpisów:
-

utworzono po upływie 35 dni oraz 3 lat, licząc od daty wpływu dokumentu do US (poz. 1,19);

-

zaksięgowano po upływie 11 oraz 15 dni od ich zatwierdzenia (poz. 1, 10).

III. Wpływy do wyjaśnienia - KDW
Urząd Skarbowy w Wieluniu wg stanu na 30.06.2011 r. z obszaru rachunkowość podatkowa
uzyskał w mierniku RP.KDW Wskaźnik kwot do wyjaśnienia - plus 3 punkty w grupie.
Mając na uwadze powyższy wynik odstąpiono od zbadania szybkości i prawidłowości
podejmowanych działań zmierzających do rozliczania wpłat zaliczanych przejściowo do wpływów do
wyjaśnienia. W trakcie kontroli ustalono, iż przychód wpływów do wyjaśnienia księgowany jest na
podstawie źródłowych dowodów wpłat. Dokumenty z wyciągu bankowego wymagające wyjaśnienia
[np. dokument bez tytułu wpłaty lub na podstawie, którego nie można poprawnie zidentyfikować
podatnika lub brak jest obowiązku podatkowego w systemie POLTAX], zostają zaksięgowane
przejściowo na konto Wpływy do wyjaśnienia.
IV. Prawidłowość dokonywania przeksięgowań
W oparciu o dane uzyskane z Poltax2b, Pda „Zestawienia przeksięgowań” - analizie poddano
tryb oraz zasady postępowania z nadpłatami.
W celu realizacji zagadnienia sporządzono raporty, które obejmowały:
Subkonto 222-1
−

okres sprawozdawczy 01.01.2011r. - 28.10.2011r. {z subkonta=1}, liczba stron 3 [36 pozycji]. Do
kontroli losowo wytypowano 3 podmioty.

Subkonto 222-3
−

okres sprawozdawczy 01.01.2010r. - 28.10.2011r. {z subkonta =3}, liczba stron 352 [poz. 11 391].
Do kontroli wybrano po jednym podmiocie ze stron: 1, 116, 215, 352;

−

okres sprawozdawczy 01.01.2011 – 27.10.2011r. {z subkonta=3 na subkonto=3}, liczba stron 173
[poz. 5480]. Do kontroli wybrano po jednym podmiocie ze strony 2 i 14.

Subkonto 222-2
−

okres sprawozdawczy 01.01.2010r. - 28.10.2011r. {z subkonta=2}, liczba stron 72 [poz. 2 234]. Do
kontroli wybrano po jednym podmiocie ze stron: 25, 40, 67;

−

okres sprawozdawczy 01.01.2011 – 27.10.2011r. {z subkonta=2}, liczba stron 35 [poz. 1014]. Do
kontroli wybrano po jednym podmiocie ze stron: 2, 3, 25.
Przy doborze podmiotów do kontroli między innymi brano pod uwagę przeksięgowania

pomiędzy subkontami oraz podatnikami o różnych numerach NIP. Dokonując analizy zwracano uwagę
na przeksięgowania dokonane z urzędu oraz na wniosek podatnika. Sprawdzano czy przeksięgowań
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dokonano zgodnie z dyspozycją podatnika. Jednocześnie zbadano wywiązywanie się z obowiązku
wydawania postanowień w sprawie zaliczenia, w sytuacji wystąpienia stanów faktycznych obligujących
z mocy prawa do ich wydania.
Badaniu poddano również poprawność powiązania w systemie wniosku podatnika z
dokumentem, z którego wynikała nadpłata. W tym celu poproszono o sporządzenie z POLTAX-u
raportu za badane lata wg kodu formularza NAD-ZP. Kontrolującej okazano zerowe wydruki.
Świadczy to, że w analizowanym okresie nie były rejestrowane w systemie POLTAX wnioski składane
przez podatników w sprawie zaliczania nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Szczegółowe wyniki (18 pozycji) zawarto w zestawieniu Nr 3 „Przeksięgowania” - załącznik Nr
1 do protokołu.
Przeprowadzona analiza wykazała, że przeksięgowania były dokonywane zgodnie z wnioskiem
podatnika. Jednocześnie stwierdzono:
-

niewydawanie postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty, zwrotu (poz.1, 2, 3, 5-6, 10, 14, 15).
W dwóch przypadkach postanowienie w sprawie zaliczenia zostanie wydane po rozliczeniu
całej nadpłaty (poz. 12, 16);

-

wysyłanie postanowień w sprawie zaliczenia po upływie od 2 do 6 miesięcy, licząc od daty
przeksięgowania (poz. 11, 15, 16, 17, 18);

-

średni upływ czasu między datą wpływu dokumentu do Urzędu a datą jego wprowadzenia do
rejestru na poziomie 29 dni (przedział od 8 do 57 dni) – poz. 2, 3, 7, 8,, 10, 11, 12, 15;

-

średni upływ czasu między datą zatwierdzenia rejestru przez wymiar a datą zaksięgowania na
karcie kontowej na poziomie 8 dni (przedział od 0 do 23 dni) – poz. 2, 3, 7, 8,, 10, 11, 12, 15;

-

dokonanie zwrotu nadpłaty po ustawowym terminie bez naliczenia należnego oprocentowania
(poz. 13);

-

niedokonanie zwrotu nadpłaty dot. tej części wpłaty, która zaliczona została na poczet odsetek
za zwłokę (poz. 10).
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V. Zaległości
Analiza podejmowanych działań windykacyjnych
Urząd Skarbowy w Wieluniu wg stanu na 30.06.2011 r. z obszaru rachunkowość podatkowa
uzyskał w mierniku:
RP.SDW – Szybkość podejmowania działań windykacyjnych – 2 punkty w grupie.
Miernik obrazuje średni upływ czasu od daty księgowania przypisu do daty wystawienia
upomnienia

lub tytułu wykonawczego.

RP.BCE – Wskaźnik bieżących zaległości wymagalnych, w stosunku do których nie podjęto
czynności – minus 5 punktów w grupie.
Miernik obrazuje stopień zaawansowania podejmowanych działań zmierzających do
zaspokojenia

bieżących zaległości podatkowych.

RP.ZPB – Wskaźnik zaległości podatkowych (BP) – minus 1 punkt w grupie.
Miernik wyznacza zaległości podatników wobec Budżetu Państwa w stosunku do wpływów.
Analiza mierników:
RP.BCE – wskaźnik bieżących zaległości wymagalnych, w stosunku do których nie podjęto czynności,
RP.ZBC – wskaźnik bieżących zaległości wymagalnych, w stosunku do których nie podjęto czynności,
(z obszaru rachunkowość podatkowa) wykazała wzrost zaległości w porównaniu do 30.06.2010r. oraz
31.03.2011r., co obrazuje poniższe zestawienie:
Zaległość

Zaległość

Zaległość

Dynamika

Dynamika

wg stanu na

wg stanu na

wg stanu na

w%

w%

30.06.2010

31.03.2011

30.06.2011

3:1

3:2

1

2

3

4

5

3 272
3 001
93 044
2843,65
3100,43
Spadek czynności podejmowanych do zaległości, o których mowa w ww. miernikach jest zjawiskiem
niepokojącym z uwagi na fakt, iż w 2010 roku Urząd uzyskał w tym obszarze punkty dodatnie.
W celu zbadania przyczyn spadku liczby czynności windykacyjnych podejmowanych w stosunku
do zaległości wymagalnych sporządzono raport z hurtowni WHTAX, Skoroszyt: SPRZAL.71 – Mierniki
monitorujące 2011, Arkusz: 6, wg stanu na 30.06.2011r. (sprawozdanie 105) – szczegóły na poziomie
US dla wszystkich paragrafów: Kwota zaległości >:10 zł.
Raport obejmował 52 pozycje (dot. 35 podatników) na kwotę zaległości 92.340,10 zł.
Do kontroli losowo wytypowano 15 podatników, co ujęto w Tabeli Nr 4 „Zaległości wymagalne, w
stosunku do których nie podjęto czynności (BP+JST)” - załącznik Nr 1 do protokołu.
Stwierdzono, że zeznania złożone pocztą elektroniczną, z których wynika przypis (podatek do
zapłaty) uzyskują status „błędna” (brak korekty). W wyniku dokonanej analizy ustalono, że na
zaległości wynikające z powyższych dokumentów nie są wystawiane upomnienia/tytuły wykonawcze
(poz. 1, 2, 5, 6, 13).
Z wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli wynika, że w przypadku takich zeznań postępowano
według „Wytycznych dla izb i urzędów skarbowych w sprawie obsługi deklaracji przesyłanych pocztą
elektroniczną opatrzonych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz
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wniosek PIT-16) obowiązującymi od 1 stycznia 2011r. Wersja 1.1” Ministra Finansów Departament
Administracji Podatkowej z dnia 28.12.2010 r., tj. Komórka Rachunkowości Podatkowej przekazuje do
Działu Obsługi Bezpośredniej raport zawierający zeznania złożone w wersji elektronicznej, gdzie
kwota przypisu jest większa od zera. Zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdz. V ww. wytycznych w
sytuacji nie uiszczenia przez podatnika kwoty podatku do zapłaty wynikającej ze złożonego zeznania
Dział OB wzywa podatnika do osobistego zgłoszenia się w celu przeprowadzenia czynności
sprawdzających. W przypadku nie zgłoszenia się podatnika na wezwania, zgodnie z wytycznymi,
informacja o nieuregulowanej zaległości podatkowej zostaje przekazana do Działu Postępowań
Podatkowych, w celu ewentualnego wszczęcia postępowania podatkowego.
Zwrócono uwagę na brak podstaw aby nie podejmować działań windykacyjnych w stosunku do
zaległości wynikających z błędnych deklaracji. W konsekwencji powyższe miało wpływ na ww. miernik.
Ponadto wytypowane do kontroli sprawy obejmowały zaległości:
 spowodowane opóźnieniem w powiązaniu przypisu z wpłatą (poz. 3, 4, 9, 11);
 w stosunku do których czynności windykacyjne podjęto z opóźnieniem (poz. 8, 10, 14);
 powstałe w wyniku błędnego księgowania dokumentów dot. korekty zeznania (bez powiązania ze
stornem) – poz. 12.
Jednocześnie analiza wytypowanych podmiotów wykazała, że:
−

rejestry przypisów/ odpisów są tworzone średnio po upływie 22 dni (przedział od 12 do 89
dni), licząc od daty wpływu dokumentu do Urzędu;

−

utworzone rejestry przypisów / odpisów są księgowane na kartach kontowych średnio po
upływie 8 dni (przedział od 1 do 22 dni), licząc od daty zatwierdzenia rejestru przez wymiar;

−

upomnienia wystawiono po 72, 70, 47, 80 dniach, licząc od daty zaksięgowania przypisu (poz.
2, 8, 10, 14);

−

tytuły wykonawcze wystawiono po 12, 14, 18, 20, 27 dniach, licząc od daty doręczenia
upomnienia lub decyzji (poz. 2, 5, 6, 7, 10).
Mając na uwadze wyniki uzyskane w ww. miernikach analizie poddano szybkość

podejmowania działań windykacyjnych, tj. wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.
Wytypowane do kontroli podmioty analizowano ze zwróceniem uwagi na:
•

terminowość księgowania zatwierdzonych przez wymiar rejestrów p/o;

•

wywiązywanie się z obowiązku zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianach w stanie
należności objętych tytułami wykonawczymi, w przypadku gdy nastąpiła zmiana w stanie tych
należności spowodowana: wpłatą zobowiązanego bezpośrednio wierzycielowi, zaliczenie z
urzędu nadpłaty lub zwrotu na poczet zaległości;

•

obowiązek wydawania postanowień w przypadku wpłaty dokonanej przez podatnika po
doręczeniu upomnienia;

•

sprawy, w których nie występował obowiązek wydania postanowienia, w przypadku, gdy kwota
zaliczona na poczet zobowiązania /zaległości/ została wyegzekwowana w toku postępowania
egzekucyjnego /wpłata z Egzekucji/.
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W celu realizacji ww. zagadnień do kontroli wytypowano sprawy w oparciu o wyniki
sporządzonych raportów Zestawienie przypisów wygenerowanych z Poltax 2b, wg następujących
kryteriów (dla raportów 1-4):


bez zapisów technicznych; osoby i organizacje; kwoty zaksięgowane;



źródło przypisów: Poltax, Poltax 2b, inne;



Okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 30.06.2011r.

Raport 1


Flagi: upomnienie „TAK”;



Flagi: tytuł wykonawczy „NIE”, zapłacone „NIE”

Raport dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych obejmował 3 strony (51 pozycji);
Raport dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych – zerowy;
Raport dotyczący podatku od towarów i usług obejmował 2 strony (32 pozycje).
Raport 2
-

Flagi: upomnienie „NIE”, tytuł wykonawczy „NIE”, zapłacone „NIE”;

Raport dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych obejmował 74 strony (565 pozycji);
Raport dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych – zerowy;
Raport dotyczący podatku od towarów i usług obejmował 2 strony (40 pozycji).
Raport 3
Flagi: upomnienie „TAK”, zapłacone „TAK”, tytuł wykonawczy „NIE”



Raport dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych obejmował 79 stron (3180 pozycji);
Raport dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych obejmował 3 strony (33 pozycje);
Raport dotyczący podatku od towarów i usług obejmował 184 strony (7534 pozycji).
Raport 4


Moduł Pda – Ewidencje przypisów / odpisów; Paragraf = 0690 /koszty upomnień/; Flagi
ustawione = tytuł wykonawczy.

Raport dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych obejmował 15 stron (581 pozycji);
Raport dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych obejmował 1 stronę (9 pozycji);
Raport dotyczący podatku od towarów i usług obejmował 36 stron (1459 pozycji).
Do analizy z ww. raportów losowo wytypowano 24 podmioty, co opisano w Tabeli Nr 5
„Podejmowanie działań windykacyjnych” - załącznik Nr 1 do protokołu.
Przeprowadzona analiza wykazała, że:
•upomnienia wystawiano średnio po upływie 4 dni (przedział od 1 do 17 dni), licząc od daty
zaksięgowania przypisu (poz. 1,2, 3, 5-11, 13-24);
•nie podjęto działań windykacyjnych poprzez wystawienie: upomnienia (poz. 4, 12), tytułu
wykonawczego (poz. 2, 4);
•tytuły wykonawcze wystawiano średnio po 10 dniach (przedział od 8 do 12 dni), licząc od daty
doręczenia upomnienia lub decyzji (poz. 13, 14, 15, 16, 23, 24);
•po zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości nie wydano postanowienia (poz. 7, 8, 9, 10);
•po zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości nie wydano postanowienia (poz. 11).
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Ponadto terminowość wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych zbadano wykonując raport
w podsystemie Poltax 2b – moduł Pda Ewidencja wydanych upomnień – za okres 1.01.-27.10.2011r.
Sporządzone wydruki obejmowały:



dla podatku od towarów i usług - 114 stron (1 660 upomnień). Do kontroli wybrano wszystkie
pozycje ze stron: 1, 50, 100 i 114 (łącznie 60 pozycji dot. 58 upomnień);



dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT, PIT-4) - 79 stron (625 upomnień). Do
kontroli wybrano wszystkie pozycje ze stron 5, 62, 79 (łącznie 45pozycji dot. 31 upomnień);



dla podatku dochodowego od osób prawnych - 3 strony (23 upomnienia). Do kontroli
wytypowano wszystkie pozycje ze strony 1 (łącznie 13 dot. 8 upomnień).

Na podstawie zapisów kart kontowych sprawdzono datę zaksięgowania przypisu, ustalając po upływie
jakiego czasu w przypadku braku wpłaty wystawiono upomnienie. Jednocześnie zbadano po jakim
czasie od daty odbioru upomnienia przez zobowiązanego został wystawiony tytuł wykonawczy.
Dokonana analiza wykazała, że upomnienia są wystawiane średnio w ciągu 5,4 dnia licząc od daty
pozwalającej na podjecie działań windykacyjnych (w przypadku braku wpłat), tj. zaksięgowania
przypisu na karcie kontowej.
Tytuły wykonawcze są natomiast wystawiane średnio w ciągu 11 dni licząc od daty doręczenia
upomnienia.
Ponadto ustalono, że koszty upomnienia pobierane są w wysokości 8,80 zł – zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.11.2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.
U. Nr 137, poz. 1543).
W przypadku upomnień wielopozycyjnych księgowane są tylko raz przy jednym z okresów objętych
upomnieniem. Fakt wyegzekwowania kosztów upomnienia na podstawie tytułów wykonawczych
odnotowywany jest w uwagach do karty kontowej.
Stwierdzono, że koszty upomnienia są pobierane w sytuacji dokonania przez zobowiązanego wpłaty w
tym samym dniu, co doręczenie upomnienia. Zdarzają się jednak przypadki kiedy nie zostały one
pobrane. Powyższe świadczy o braku jednolitych zasad postępowania w przypadku dokonania wpłaty
w tym samym dniu co doręczenie upomnienia.
Szczegółowy wykaz skontrolowanych podmiotów stanowi zestawienie Nr 6 „Ewidencja wysłanych
upomnień” - załącznik Nr 1 a protokołu.
Jednocześnie badaniem objęto organizację pracy w zakresie obiegu informacji o zgonie – w
sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości - celem podjęcia działań zmierzających do orzeczenia
odpowiedzialności osób trzecich / następców prawnych za zaległości podatkowe.
Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Kierownika Sam. Referatu Rachunkowości Podatkowej
ustalono procedurę postępowania w przypadku zgonu podatnika posiadającego zaległość podatkową:
„Po otrzymaniu z Działu Obsługi Bezpośredniej raportu o podmiotach niewyrejestrowanych z wpisaną
datą końca (zgon), pracownicy Rachunkowości Podatkowej sprawdzają podatników z wydrukiem
weryfikując gdzie jest zaległość. Sporządzają wydruk zaległości analizując, czy były objęte tytułem
wykonawczym. Jeżeli zaległości zostały objęte tytułem wykonawczym przekazują bezzwłocznie do
Działu Egzekucji informację o zawieszeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego z uwagi na
zgon podatnika. Następnie sporządzają wniosek do Działu Postępowań Podatkowych o przeniesienie
odpowiedzialności na osoby trzecie”.
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W celu realizacji zagadnienia sporządzono raport z hurtowni WHTAX Lista podatników z
niepustą datą zgonu osoby fizycznej lub datą likwidacji organizacji, którzy mają zaległości – S koroszyt
SPRZAL.31, Arkusz 36, sprawozdanie 105 - wg kryterium rok z daty zgonu lub likwidacji.
Otrzymany raport obejmował 24 pozycje dot. 20 podmiotów (w tym 13 os. fizycznych).
Do kontroli wytypowano losowo 4 osoby fizyczne, wg kryterium rok z daty zgonu, posiadających
zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, co opisano w Tabeli Nr 7 „Zestawienie
podatników z niepustą datą zgonu osoby fizycznej, którzy mają zaległości” -

załącznik Nr 1 do

protokołu.
W wybranych do kontroli sprawach zwracano uwagę, po upływie jakiego czasu – licząc od daty zgonu
- Komórka Rachunkowości Podatkowej przekazywała informacje do komórek wymiarowych, obecnie
do Działu Postępowań Podatkowych, celem ustalenia, czy wpłynęło postanowienie sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku. Stwierdzono, że we wszystkich wytypowanych sprawach została
przekazana informacja o zaległości występującej na saldzie osoby zmarłej a następnie „Wniosek o
przeniesienie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie”. Upływ czasu licząc od daty zgonu
kształtował się od 6 miesięcy do 3 lat.
Ponadto stwierdzono, że w module MRP nie zamieszczono adnotacji o zawieszeniu biegu terminu
przedawnienia – zgodnie z art. 99 ustawy Ordynacja podatkowa (poz. 1, 2).
VI. Zaległości przedawnione
Urząd Skarbowy w Wieluniu wg stanu na 30.06.2011 r. z obszaru rachunkowość podatkowa
uzyskał w mierniku RP.OZP zaległości wymagalnych przedawnionych + 5 pkt w grupie. Biorąc pod
uwagę powyższy wynik odstąpiono od badania przyczyn wykazywania na kartach kontowych
zaległości przedawnionych.
VII. Zaległości z flagą „K”
W trakcie kontroli badaniu poddano zasadność zastosowania flagi „K”. W tym celu
sporządzono raporty Zestawienie wszystkich zaległości oraz zaległości z flagą K, w przedziałach:
- zaległości bieżące;
- zaległości wymagalne;
- paragraf: 1, 2, 3, 4, 14;
- kwota zaległości >: 10;
- numer sprawozdania 105.
Wyniki raportów wykazały, że wg stanu na 30.06.2011r. na kartach kontowych nie ma zaległości
z zaznaczoną flagą „K”.
Jednocześnie

sporządzono

raport

z

Pda

–

Zestawienie

przypisów

–

Flaga

ustawiona

„korespondencja”.
Raport sporządzono za okres od 01.01.2009r. – do dnia kontroli, tj. 19.09.2011r., dla poszczególnych
subkont. Otrzymane wyniki zaprezentowano w Tabeli Nr 8 „Przypisy z flagą K” (załącznik Nr 1 do
protokołu).
Analiza raportu wykazała, że nie obejmuje on zaległości bieżących. Z raportu wynika, że zaległości
objęte hipoteką – posiadające typ przypisu DECZAB – mają jednocześnie zaznaczoną flagę „K”.
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VIII. Rejestracja przerw w module MRP
W toku kontroli sprawdzono wywiązywanie się z obowiązku rejestracji w module MRP przerw
w biegu terminu przedawnienia.
Ustalono, że w okresie 01.01.2009r. – 30.06.2011r. zarejestrowano w MRP ogółem 1 072 przerwy dla
814 zaległości (wydruk z MRP obejmował 80 stron).
Jednocześnie ustalono, że ww. okresie w module MRP zarejestrowano przerwy odnoszące
się do zawieszenia biegu terminu przedawnienia o kodach: ZBTP5, ZBTP6, ZBTP8, ZBTP10,
ZBTP11. Ilość zastosowanych przerw zaprezentowano w Tabeli Nr 9 „Przerwy zarejestrowane w
MRP” – załącznik Nr 1 do protokołu.
Do kontroli wytypowano 4 podmioty, co opisano w Tabeli Nr 10 „Przerwy” – załącznik Nr 1 do
protokołu.
Analiza wykazała opóźnienia w rejestrowaniu przerw w module MRP (sięgające od 3 m-cy do 10 lat) –
poz. 1-4.
IX. Postanowienia w sprawie zaliczenia
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą postanowienia dotyczące zaliczenia generowano
w większości z podsystemu Poltax 2b. W sytuacji gdy postanowienie wymagało szerszego
uzasadnienia zastępowano je postanowieniem wystawianym „ręcznie”, tj. poza systemem.
Z udzielonych wyjaśnień wynika, że postanowieniom wystawianym „ręcznie” nadawane są numery
wygenerowane z systemu oraz poza systemowe.
W celu ustalenia ilości wydanych w badanych latach postanowień sporządzono z modułu Pda
podsystemu Poltax 2b Ewidencja wydanych postanowień raporty z podziałem na typ wystawionego
postanowienia. Wyniki raportów obrazuje Tabela Nr 11 „Ewidencja postanowień” – załącznik Nr 1 do
protokołu. Dane liczbowe dotyczą jedynie postanowień z nadanym numerem systemowym.
W trakcie kontroli badaniu poddano wywiązywanie się Urzędu z obowiązku wydawania
postanowień w sprawie zaliczenia, w sytuacji wystąpienia stanów faktycznych obligujących z mocy
prawa do ich wydania. (powyższe dotyczy wszystkich zagadnień objętych kontrolą kompleksową).
Treść wydanych postanowień porównano z zapisami wynikającymi z kart kontowych.
Analizie poddano prawidłowość:
•

wskazywania w postanowieniu uzasadnienia prawnego,

•

sporządzania sentencji postanowień, w szczególności w zakresie określania daty zaliczenia,
daty powstania nadpłaty/zwrotu,

•

uzasadniania postanowień, w tym m.in.: podania źródeł powstania zobowiązań, na które
dokonywano zaliczeń, początkowych i końcowych dat naliczania odsetek za zwłokę.

Jednocześnie badaniem objęto zgodność dokonywanych zaliczeń z wnioskiem podatnika.
Do badania wybrano postanowienia z systemowej ewidencji oraz biorąc pod uwagę sprawy
analizowane w trakcie czynności kontrolnych. Badaniu poddano ogółem 40 postanowień. Wyniki
zawarto w Zestawieniach Nr 12 a, b, c „Postanowienia” – załącznik Nr 1 do protokołu.
Analiza wykazała, co następuje:
1. W sentencji postanowień:
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−

powoływano prawidłowe podstawy prawne. W 2 przypadkach wydano postanowienie w
sprawie zaliczenia zwrotu, w sytuacji gdy zaliczeniu podlegała nadpłata wynikająca z zeznania
(tabela 12b poz. 2, 9);

−

zamieszczano informacje niezgodne ze stanem faktycznym, tj. dotyczących kwot nadpłat/
zwrotów w częściach niepodlegających zaliczeniu (tabela 2b poz. 1, tabela 2c poz. 2, 4);

−

nie podano daty powstania nadpłaty (tabela 12c poz. 5, 7, 10);

−

wskazywano informacje o zarachowaniu części wpłaty, nadpłaty na poczet kosztów
upomnienia, których pobór następuje w trybie przepisów ustawy z 17.06.1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tabela 12a poz. 7, tabela 12c poz. 2, 8).

2. W uzasadnieniach:
−

nie zawierano informacji dotyczących źródeł powstania zobowiązania, na które dokonano
zaliczeń, tzw. stanu faktycznego, stosownie do art. 210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa. W
niektórych postanowieniach zamieszczano jedynie informację na temat pisma podatnika, na
podstawie którego dokonano zaliczenia;

−

informowano o sposobie naliczenia odsetek za zwłokę.

Jednocześnie stwierdzono, że:
−

z okazanych do kontroli postanowień 20 nie zostało wysłanych do podatnika (tabela 12a poz.
5, tabela 12b poz. 1, 2, 3, 6, 12, tabela 12c poz. 1-5, 9);

−

w 8 przypadkach postanowienie wysłano do podatnika po upływie od 1 do 6 miesięcy od dnia
wydania (tabela 12a poz. 13, tabela 12b poz. 10, 13, 14, tabela 12 c poz. 6, 7, 8, 13);

−

w 8 przypadkach na postanowieniach nie zamieszczono nr z BA poświadczającego fakt
wysłania dokumentu do podatnika (tabela 12a poz. 5, 10, 11, tabela 12b poz. 7, 8, 10, 11, tabela
12c poz. 8).

XI. Oprocentowanie wypłacone z tytułu nieterminowych rozliczeń lub wypłaconych w wyniku
uchylenia wadliwych decyzji.
W oparciu o zestawienia przygotowane przez Samodzielny Referat Rachunkowości
Podatkowej ustalono ilość i wartość wypłaconych w badanych latach kwot wraz z oprocentowaniem,
w podatkach: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług.
Szczegółowe dane zamieszczone zostały w Tabeli Nr 13 „Ilość i wartość wypłaconych w badanych
latach kwot wraz z oprocentowaniem” (w podziale na lata 2009, 2010, 2011) - załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu.
W trakcie kontroli dokonano porównania otrzymanych danych z kwotami wykazanymi: w załączniku nr
13 Koszty wadliwych decyzji oraz na wydrukach sporządzonych z podsystemu Poltax 2b Zestawienie wpłat/przypisów dla subkonta 222-3, Paragraf =0890.
Analiza porównawcza wykazała, różnice pomiędzy kwotami wykazywanymi w załączniku nr 13, a
wydrukami z Poltaxu 2b.
Rok 2009
Z wydruku sporządzonego z podsystemu Poltax 2b wynika, że w analizowanym okresie kwota
wypłaconego oprocentowania wynosiła 871,00 zł, w tym w wyniku uchylenia decyzji 728,00 zł, zatem
różnica 143 zł dot. oprocentowania wypłaconego przez US z tytułu nieterminowego rozliczenia.
92

W Załączniku 13 wykazano kwotę wypłaconego oprocentowania ogółem 786,00 zł, w tym w wyniku
uchylenia decyzji 728,00 zł. Oprocentowanie z tytułu nieterminowego rozliczenia to 58,00 zł.
Różnica 85,00 zł (143,00 – 58,00 ), wg powyższego wyliczenia, nie została ujęta w informacji.
Ustalono, że dotyczy ona 3 podatników –
w 2 przypadkach pracownicy winni opóźnienia dokonali wpłat w wysokości równej wypłaconemu
oprocentowaniu (łącznie 36,00 zł) w związku z czym kwoty te nie zostały ujęte w Informacji
w 1 przypadku oprocentowanie naliczono nienależnie (kwota 49,00 zł), dlatego kwoty tej nie ujęto
w Informacji.
Rok 2010
Z wydruku sporządzonego z podsystemu Poltax 2b wynika, że w analizowanym okresie kwota
wypłaconego oprocentowania wynosiła 12,00 zł, w tym w wyniku uchylenia decyzji 0,00 zł.
W Załączniku 13 nie wykazano oprocentowania za nieterminowe rozliczenia. Ustalono, że wypłacone
oprocentowanie dot. 2 podatników –
w 1 przypadku pracownik dokonał wpłaty w wysokości równej wypłaconemu oprocentowaniu (3,00 zł),
W jednym przypadku oprocentowanie naliczono nienależnie (9,00 zł).
Kwoty te nie zostały ujęte w Informacji.
Rok 2011
Z wydruku sporządzonego z podsystemu Poltax 2b wynika, że w analizowanym okresie kwota
wypłaconego oprocentowania wynosiła 522,00 zł, w tym z tytułu uchylenia decyzji 377,00 zł, zatem
różnica 145,00 zł dot. oprocentowania wypłaconego przez US z tytułu nieterminowego rozliczenia.
W Załączniku 13 wykazano kwotę wypłaconego oprocentowania ogółem 522,00 zł, w tym w wyniku
uchylenia decyzji 377,00 zł. Oprocentowanie z tytułu nieterminowego rozliczenia to kwota 137,00 zł.
Ustalono, że wypłacone oprocentowanie w wys. 8,00 zł zostało wpłacone na konto Urzędu przez
pracowników (dot. 2 podatników). Kwota ta nie została ujęta w Informacji.
Ponadto ustalono, że w Urzędzie nie ma opracowanych procedur postępowania w
przypadkach, w których ma miejsce wypłata kwot oprocentowania w sytuacji niedotrzymania przez
pracownika ustawowych terminów zwrotów ze wskazaniem m.in.: przyczyn nieterminowego
rozliczenia (pisemne wyjaśnienie pracownika), osób upoważnionych do akceptacji przedmiotowych
kwot.
Prawidłowość przyjmowania okresu do naliczania oprocentowania oraz przyczyny skutkujące
obowiązkiem jego wypłacenia zbadano w oparciu o raporty otrzymane z podsystemu Poltax 2b Zestawienie przypisów, wg parametrów:


bez zapisów technicznych, osoby i organizacje, kwoty zaksięgowane;



okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2009r., 01.01.-31.12.2010r. oraz 01.01.-30.06.2011r.;



paragraf = 0890;



subkonto: 1, 2, 3.

Subkonto 222-1 – w analizowanych latach nie wypłacono oprocentowania;
Subkonto 222-2 – raporty obejmowały oprocentowanie wypłacone z tytułu uchylenia decyzji i ETS/
w związku z tym wydruki przekazano do analizy w zakresie podatku od towarów i usług/;
Subkonto 222-3 – raporty dotyczył oprocentowania wypłaconego z tytułu uchylenia decyzji jak
i niedotrzymania terminów do zwrotu, tj. z tzw. „winy Urzędu”. Raporty obejmowały:
za 2009 rok - 5 podatników,
za 2010 rok - 2 podatników
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za 1 półrocze 2011 roku - 6 podatników.
Do badania wybrano raporty dotyczące subkonta 222-3, które zawierały oprocentowanie wypłacone
ogółem 13 podatnikom – zarówno z tytułu uchylenia decyzji jak i niedotrzymania terminu zwrotu.
Do kontroli losowo wytypowano 7 podatników, co opisano w zestawieniu Nr 14 „Analiza wypłaconego
oprocentowania” - załącznik Nr 1 do protokołu.
W toku kontroli ustalono, że konieczność wypłaty oprocentowania wynikała z:
b)

utworzenia i przekazania do zaksięgowania rejestru przypisów/ odpisów po upływie terminu
do zwrotu /poz.1/;

c)

przeoczenia przez pracownika terminu do zwrotu /poz. 5/;

d)

dokonania zwrotu po termie (poz. 6);

e)

pomyłki w numerze rachunku bankowego /poz. 3/.

Ponadto w wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że:
- w 2 przypadkach oprocentowanie naliczono nienależnie (poz. 2, 4);
- w 1 przypadku pobrano nienależnie koszty upomnienia (poz. 4);
- w 2 przypadkach nieprawidłowo naliczono oprocentowanie, w wyniku czego zostało ono zaniżone
(poz. 5, 6). Zwrotu różnicy dokonano w trakcie kontroli.
XI. Terminowość dokonywania zwrotów
W celu kontroli prawidłowości dokonywania zwrotów wykonano następujące raporty:
1. Dla podatku dochodowego od osób prawnych:
-

Zestawienie zwrotów przelewem; Data zwrotu od 01.01.2009 do 28.10.2011r.,
Podatek=CIT.
Raport obejmował 6 stron i dot. 75 ważnych zwrotów. Analizą objęto wszystkie pozycje
wykazane na raporcie.

-

Zestawienie wpłat; Okres sprawozdawczy 01.01.-28.10.2011r.; Kasa, Przelew,
Inne; Subkont=1; Flagi ustawione – zwrot.
Raport obejmował 2 strony i dot. 28 zwrotów. Analizą objęto 3 pozycje.

2. Dla podatku dochodowego od osób fizycznych:
-

Zestawienie zwrotów przekazem; Data zwrotu od 01.01.2011 do 28.10.2011r.;
Podatek=PIT.
Raport obejmował 191 stron i dot. 8.804 ważnych zwrotów, w tym 1 zwrotu po terminie.
Analizą objęto podmioty wykazane na str. 1, 2, 102, 179, 180, 188.

-

Zestawienie wpłat; Okres sprawozdawczy 01.01.-28.10.2011r.; Kasa, Przelew,
Inne; Subkont=3;
Flagi ustawione – zwrot.

Raport obejmował 635 stron. Analizą objęto 8 podmiotów ze stron 1, 393, 635.
-

Zestawienie przypisów; Okres 01.01.-04.11.2011r., Typ przypisu= ODEKL,
Podatek=PIT; Flagi ustawione – zwrot.
Raport obejmował 608 stron i dot. 29.749 pozycji. Analizą objęto strony: 1, 102, 202, 360,
538, 608.
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3. Dla podatku od towarów i usług
Zestawienie wg metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej opisanej przy

-

temacie dot. Podatku Od Towarów i Usług. Kontrolą objęto wytypowanych 19
podmiotów. Opis szczegółowy zawarto w Tabeli Nr 15 „Zestawienie zwrotów podatku
od towarów i usług”;
-

Zestawienie zwrotów przelewem za okres:

-

01.01.2009-31.12.2009 – Raport obejmował 102 strony i dot. 2.159 zwrotów
ważnych, w tym 50 zwrotów po terminie /ETS/;
01.01.2010-31.12.2010r. – Raport obejmował 105 stron i dot. 2.235 ważnych

-

zwrotów, w tym 19 zwrotów po terminie /ETS/;
01.01.2011-28.10.2011r. – Raport obejmował 87 stron i dot. 1.902 ważnych

-

zwrotów, w tym 7 zwrotów po terminie /ETS/.
Analizą objęto wszystkie pozycje wykazane na ww. raportach. Weryfikacja raportów polegała
na porównaniu terminu zwrotu z datą zwrotu w poszczególnych pozycjach raportów.
Szczegółowy opis wytypowanych do kontroli - na podstawie ww. raportów - 35 podmiotów
zaprezentowano w Tabeli Nr 16 „Terminowość dokonywania zwrotów” (załącznik Nr 1 do protokołu).
Jednocześnie na podstawie Zarządzenia Nr 12/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wieluniu ustalono, co następuje:


Naczelnik zatwierdza zwroty podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
Ministra Finansów; nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych pow. kwoty 8 tys. zł; nadpłat
podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 tys. zł i powyżej,



Zastępca Naczelnika zatwierdza zwroty podatku od towarów i usług nieprzekraczających kwoty 50
tys.

zł;

zwroty

mieszkaniowym

osobom
pow.

5

fizycznym
tys.

zł;

niektórych
nadpłat

wydatków

podatku

związanych

dochodowego

od

z

budownictwem

osób

fizycznych

nieprzekraczających kwoty 8 tys. zł; nadpłat podatku dochodowego od osób prawnych
nieprzekraczających 50 tys. zł,


Główny Księgowy akceptuje zwroty podatku od towarów i usług w kwocie pow. 50 tys. zł,



Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej zatwierdza zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym nieprzekraczających kwoty 4 tys. zł; zwroty podatku
od towarów i usług nieprzekraczających kwoty 20 tys. zł,



Kierownik Działu Postępowań Podatkowych zatwierdza zwroty osobom fizycznym niektórych
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nieprzekraczających kwoty 5 tys. zł;
zwroty podatku od towarów i usług nieprzekraczających kwoty 20 tys. zł.

Badając terminowość dokonywania zwrotów zwracano uwagę na:
•szybkość tworzenia rejestrów przypisów/ odpisów i przekazywania ich do zaksięgowania;
•szybkość księgowania zatwierdzonych rejestrów.
Podatek od towarów i usług
Na podstawie przyjętej próby ustalono, że rejestry z deklaracjami VAT, z wykazaną nadwyżką podatku
naliczonego nad należnym do zwrotu przekazywane są niezwłocznie do zaksięgowania na kartach
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kontowych. Deklaracje są wprowadzane do rejestrów p/o średnio w ciągu 5 dni licząc od daty wpływu
dokumentu do Urzędu. Rejestry są księgowane na kartach kontowych średnio w ciągu 2 dni licząc od
zatwierdzenia rejestru przez wymiar. We wszystkich skontrolowanych sprawach zwrotu dokonywano
na rachunek bankowy podatnika z zachowaniem terminu zwrotu.
Jednocześnie po porównaniu terminu zwrotu z datą zwrotu w poszczególnych pozycjach raportów
ustalono, że wszystkie dotyczyły zwrotów z datą wcześniejszą bądź równą terminowi zwrotu.
Powyższe świadczy o braku zwrotów po terminie.
Ponadto ustalono, że oprocentowanie wykazane w raportach dotyczyło decyzji /ETS/ i było zgodne z
kwotą wykazaną w załączniku nr 13 „Koszty wadliwych decyzji”.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Na podstawie przyjętej próby ustalono, że zeznania są wprowadzane do rejestrów p/o średnio w ciągu
22 dni licząc od daty wpływu dokumentu do Urzędu. Rejestry są księgowane na kartach kontowych
średnio w ciągu 3 dni licząc od zatwierdzenia rejestru przez wymiar. We wszystkich skontrolowanych
sprawach zwrotu dokonywano na rachunek bankowy podatnika z zachowaniem terminu zwrotu.
Jednocześnie po porównaniu terminu zwrotu z datą zwrotu w poszczególnych pozycjach raportów
ustalono, że wszystkie dotyczyły zwrotów z datą wcześniejszą bądź równą terminowi zwrotu.
Powyższe świadczy o braku zwrotów po terminie.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Na podstawie przyjętej próby ustalono, że zeznania są wprowadzane do rejestrów p/o średnio w ciągu
18,4 dni licząc od daty wpływu dokumentu do Urzędu. Rejestry są księgowane na kartach kontowych
średnio w ciągu 3 dni licząc od zatwierdzenia rejestru przez wymiar (przedział od 0 do 13 dni). We
wszystkich skontrolowanych sprawach zwrotu (przelewem, gotówką, przekazem) dokonywano z
zachowaniem terminu zwrotu.
W jednym przypadku (poz. 35) zwrotu dokonano po ustawowym terminie wraz z oprocentowaniem.
XII. Realizacja przez płatników obowiązku obliczania, pobierania i dokonywania wpłat –
potrącanie wynagrodzeń
W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez
płatników.
Analizy dokonano na podstawie:
•

skryptu sporządzonego w Pda – Ewidencje wpłat, Subkonto 222-3, bez zapisów technicznych,
źródło wpłaty: Inne; [dobór – Typ – WYN]

•

deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R;

•

kart weryfikacji deklaracji rocznej w zakresie zgodności wpłaconych zaliczek miesięcznych.

Do badania losowo wytypowano 6 podmiotów, co opisano w Tabeli Nr 17 „Wynagrodzenie płatnika” załącznik Nr 1 do protokołu.
Analiza wykazała, że upływ czasu między datą:
- złożenia PIT-4R a datą jego weryfikacji wynosił średnio 28 dni;
- złożenia PIT-4R a datą zatwierdzenia rejestru p/o kształtował się w przedziale od 45 do 25 dni.
Średni upływ czasu wynosił 32 dni.
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- zatwierdzenia rejestru a datą księgowania na karcie kontowej kształtował się w przedziale od 8 do 2
dni. Średni upływ czasu wynosił 4 dni.
We wszystkich skontrolowanych przypadkach wynagrodzenie zostało wyliczone w sposób prawidłowy.
XIII. Upływ czasu między datą doręczenie decyzji a datą pierwszego księgowania
Urząd Skarbowy w Wieluniu wg stanu na 30.06.2011 r. z obszaru rachunkowość podatkowa
uzyskał w mierniku:
RP.SDC – Upływ czasu między datą doręczenia decyzji a datą pierwszego księgowania –
minus 5

punktów w grupie.
Miernik obrazuje średni upływ czasu od daty doręczenia decyzji do daty pierwszego

księgowania.
W celu sprawdzenia przyczyn uzyskania niskiego wyniku sporządzono raport z hurtowni WHTAX,
Skoroszyt: SPRDOKUMENTY.12 – Mierniki monitorujące – Rachunkowość 2011; Arkusz: 3;
Sprawozdanie 105.
Raport obejmował 4.894 pozycje, gdzie upływ czasu między datą doręczenia decyzji a datą
pierwszego księgowania na karcie kontowej kształtował się w przedziale od 372 do 0 dni. Średni
upływ czasu wynosił 17,97 dni.
Wydruk zawierał dokumenty o kodach formularza: ZOB-D, PPD-PK, VZM-P1. VAT-PZ, VAT-PK, ,
ZOB-DP, SD-P, ZOP-PO, ODS-D, ZOB-SU, ZOB-PU, ZOB-S RAT-PP, RAT-PR, UZ-PZ1, ZOBPT-2.
Do kontroli wybrano 18 spraw biorąc pod uwagę upływ czasu oraz typy formularza.
Wytypowane podmioty opisano w Tabeli Nr 18 „Upływ czasu między datą doręczenia decyzji a datą
pierwszego księgowania”, stanowiącej załącznik Nr …. do protokołu.
Analiza wykazała, że upływ czasu:
 powyżej jednego roku wynikał z pomyłki pracownika polegającej na błędnym wprowadzeniu do
systemu daty wydania dokumentu (poz. 1, 2). Sprostowania dokonano w miesiącu sierpniu br.;
 wynoszący średnio 175 dni między datą doręczenia decyzji a datą jej zaksięgowania dotyczy
przyjętego przez Urząd sposobu księgowania decyzji ustalającej podatek zryczałtowany od osób
duchownych na dany rok (tj. kwartalnie) – poz. 3, 4, 6;
 od złożenia PIT-4R, dokonaniem jego weryfikacji, a utworzeniem rejestru p/o wynosił średnio 99
dni (poz. 5, 7, 8, 13, 18). Księgowanie rejestru odbywało się średnio po 3 dniach, licząc od daty
jego zatwierdzenia;
 między datą potwierdzenia odbioru decyzji a datą zatwierdzenia rejestru p/o wynosił średnio 17 dni
(poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Księgowania rejestrów dokonywano po 3 dniach, licząc od
dnia jego zatwierdzenia.
XIV. Przekazywanie udziałów do JST
Podstawą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego są uregulowania zawarte
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z
2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zmianami). Tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu
terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa rozporządzenie
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Ministra Finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek
samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 230, poz. 1693), wydane zgodnie z delegacją zawartą w art. 10 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art.
11. ust. 1 powołanej ustawy, urzędy skarbowe zobowiązane są do przekazywania środków
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia, w którym
wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Wyjątek od tej zasady, zgodnie z § 3 ust. 2 ww.
rozporządzenia, stanowią należne poszczególnym gminom, powiatom i województwom udziały nie
przekraczające miesięcznie 500 zł – w takich przypadkach urzędy skarbowe przekazują te udziały w
okresach półrocznych.
W celu sprawdzenia terminowości przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego, sporządzono w podsystemie Poltax 2b, w module
Pda wydruki, wg których ustalono:
•

za okres od 01.01.2009 do 30.06.2011r.



kwotę należnych i przekazanych udziałów oraz saldo,



udziały przekazane, w tym daty przekazywania oraz kwotę przekazanych udziałów,



kwotę należnych udziałów w rozbiciu na: datę wpływu, nazwę podatnika, liczbę osób
zatrudnionych, wskaźnik zatrudnienia, podstawę naliczenia udziału oraz kwotę należnych
udziałów we wpływach.

Powyższe wydruki sporządzono w podziale na poszczególne lata oraz:


udziały gmin,



udziały powiatów,



udziały województw (tylko za okres 01.01.-30.06.2011r.).

Szczegóły analizy zawarto w wydrukach zestawienia Nr 19-21, stanowiących załącznik Nr 1b do
protokołu.
Ustalono, że w 2 przypadkach, w 2011 roku środki przekazano po upływie 14 dni od dnia, w
którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego (upływ czasu wyniósł 37- 38 dni).
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IX. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE NA MAJĄTKU PODATNIKA
I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Kontrolujący: Przemysław Wrona – komisarz skarbowy

Kontrola kompleksowa Działu Egzekucji Administracyjnej przeprowadzona przez pracownika Izby
Skarbowej w Łodzi w dniach 12.09.2011 – 14.10.2011 r. obejmowała lata 2009 – 2011, do dnia
zakończenia kontroli. W toku kontroli kompleksowej sprawdzono funkcjonowanie kontrolowanej komórki i
realizację przez jej pracowników działań zmierzających do likwidacji zaległości objętych tytułami
wykonawczymi skierowanymi do egzekucji administracyjnej.

OPIS METODY ZASTOSOWANEJ DO WYBORU PRÓBY KONTROLNEJ
W trakcie kontroli wykorzystane zostały skrypty sporządzone na podstawie danych zawartych
w podsystemie komputerowym EGAPOLTAX, obrazujące ilości otwartych na dzień kontroli tytułów
wykonawczych, w przypadku których okres bez czynności podejmowanych przez Organ egzekucyjny
wyniósł powyżej 240 dni. Osobno sporządzone zostały skrypty dotyczące podatkowych tytułów
wykonawczych o oznaczeniu SM oraz tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji administracyjnej
przez wierzycieli obcych, o oznaczeniach W oraz SW.
Do kontroli wytypowano podmioty zawarte w sporządzonych skryptach, biorąc pod uwagę
następujące aspekty:
- wytypowano przede wszystkim tytuły wykonawcze z największą liczbą dni bez czynności, ale również
tytuły wykonawcze, które skierowane zostały do egzekucji administracyjnej w ciągu ostatniego roku,
- pod uwagę wzięci zostali dłużnicy, którzy posiadają niewielką liczbę tytułów wykonawczych skierowanych
do egzekucji administracyjnej, jak i dłużnicy posiadający znaczącą ilość tytułów wykonawczych,
wystawionych często przez wielu wierzycieli,
- przy typowaniu podmiotów do kontroli wzięto również pod uwagę kwoty na jakie wystawione zostały tytuły
wykonawcze. Do kontroli wytypowano zarówno tytuły wystawione na niskie, jak i wysokie kwoty należności
głównej.
ORGANIZACJA DZIAŁU EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Wieluniu, nadanym Zarządzeniem
Naczelnika Urzędu Nr 12 z dnia 28 grudnia 2010 r., bezpośredni nadzór nad Działem Egzekucji
Administracyjnej sprawuje Naczelnik Urzędu Skarbowego – Pan Waldemar Krej. Regulamin Organizacyjny
określa również obowiązki nałożone na Kierownika Działu Egzekucji Administracyjnej oraz zakres zadań
komórki organizacyjnej.
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Funkcję Kierownika Działu Egzekucji Administracyjnej i Komornika Skarbowego sprawuje Pan Arkadiusz
Hałubiec. Zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu,
pracownik zobowiązany został w szczególności do:
•

- kierowania pracą i sprawowania nadzoru nad całokształtem zadań wykonywanych przez komórkę
organizacyjną,

•

- właściwej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

•

- nadzoru nad orzecznictwem w sprawach egzekucji administracyjnej,

•

- nadzoru nad ściąganiem i zabezpieczaniem należności pieniężnych,

•

- nadzoru nad wykorzystywaniem wszelkich informacji znajdujących się w posiadaniu Urzędu, w
tym odnotowywanych w programach komputerowych danych dotyczących majątku zobowiązanych,
ich zatrudnienia oraz posiadanych rachunkach bankowych,

•

- zapewnienia przestrzegania przez podległych pracowników obowiązków w zakresie ochrony
informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej, przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W Dziale Egzekucji Administracyjnej poza kierownikiem zatrudnionych jest 10 osób. Szczegółowy

wykaz z danymi osobowymi oraz okresem zatrudnienia pracowników przedstawiony został w tabeli nr 1
załącznika nr 1 do niniejszego protokołu.
RUCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH –
CZYNNOŚCI WEDŁUG KLASYFIKACJI SPRAW
Na podstawie danych uzyskanych z Hurtowni WHTAX – Zestawienie obejmujące ruch tytułów –
Czynności wg klasyfikacji spraw, ocenie - w aspekcie ilościowym - poddano dokonywanie przez Organ
egzekucyjny czynności egzekucyjnych i stosowanie środków egzekucyjnych, przewidzianych w ustawie
z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono stan za lata 2009 –
2011, do dnia 31 sierpnia 2011 r. Ustalono, jak poniżej:

Rodzaj czynności

2009 rok

2010 rok

2011 rok
(do dnia
31.08.2011 r.)

PNUZ
pobranie należności od
zobowiązanego

5020

5492

3498

ZRBA
zajęcie rachunku bankowego

1203

1954

2249

ZSUS
zajęcie świadczeń z ubezpieczenia
społecznego

302

299

255

ZWZP
zajęcie wynagrodzenia za pracę

933

954

733

ZIWI
zajęcie innych wierzytelności

1162

1301

1217

SRSM

172

177

133
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Rodzaj czynności

2009 rok

2010 rok

2011 rok
(do dnia
31.08.2011 r.)

sporządzenie protokołu o stanie
majątkowym

Analiza powyższych danych pozwala na pozytywną ocenę Organu egzekucyjnego. Porównując
ilość zastosowanych środków oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w 2010 r. z rokiem
poprzednim zauważyć należy, że w większości przypadków ich liczba zwiększyła się. Również liczba
czynności podjętych do końca sierpnia 2011 r. kształtuje się na porównywalnym poziomie, porównując lata
2009-2010.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że w latach 2009-2011 Organ egzekucyjny złożył do

Sądu 3 wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz 5 wniosków o upadłość
zobowiązanych podmiotów.
EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI PODATKÓW
Na podstawie danych uzyskanych z Hurtowni WHTAX – efektywność egzekucji podatków, poddano
ocenie wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych oraz wskaźnik efektywności egzekucji. Uwzględniono
stan za lata 2009 – 2011, do dnia 31 sierpnia 2011 r. Ustalono, jak poniżej:

L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

*WSKAŹNIK

**WSKAŹNIK

REALIZACJI

EFEKTYWNOŚCI

TYTUŁÓW

EGZEKUCJI

WYKONAWCZYCH

W%

W%
1. PODATEK

2009

60,87

28,34

2010

78,38

41,89

2011

51,61

28,83

2009

48,62

18,78

2010

59,29

16,20

2011

50,83

8,33

DOCHODOWY
OD OSÓB
PRAWNYCH

2. PODATEK
DOCHODOWY
OD OSÓB
FIZYCZNYCH
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L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

*WSKAŹNIK

**WSKAŹNIK

REALIZACJI

EFEKTYWNOŚCI

TYTUŁÓW

EGZEKUCJI

WYKONAWCZYCH

W%

W%
2 A. PODATEK

2009

70,72

39,29

2010

73,46

51,24

2011

63,19

46,75

2009

48,66

32,03

2010

50,42

41,06

2011

34,84

24,55

2009

26,09

0,00

2010

40,54

0,00

2011

0,00

0,00

2009

-

-

2010

-

-

2011

-

-

2009

53,73

8,14

2010

42,37

20,17

2011

54,96

49,05

2009

48,75

18,51

DOCHODOWY
OD OSÓB
FIZYCZNYCH
ROZLICZANY
PRZEZ
PŁATNIKÓW

3. PODATEK OD
TOWARÓW I
USŁUG

4. PODATEK
AKCYZOWY

5. PODATKI
ZNIESIONE

6. POZOSTAŁE

7. RAZEM
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L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

*WSKAŹNIK

**WSKAŹNIK

REALIZACJI

EFEKTYWNOŚCI

TYTUŁÓW

EGZEKUCJI

WYKONAWCZYCH

W%

W%
2010

53,16

25,86

2011

42,04

15,98

*Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych obliczony poprzez ustalenie stosunku liczby tytułów
wykonawczych załatwionych do liczby tytułów wykonawczych do załatwienia.
**Wskaźnik efektywności egzekucji obliczony poprzez ustalenie stosunku kwoty wyegzekwowanych
zaległości do kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi do załatwienia.
Analiza ww. wskaźników wykazała na dzień 31.12.2009 r. i 31.12.2010 r. wzrost wskaźnika
realizacji tytułów wykonawczych o prawie 5 punktów procentowych oraz wzrost wskaźnika efektywności
egzekucji o ponad 7 punktów procentowych. Ww. wskaźniki wyliczone na dzień 31.08.2011 r. oraz
wskaźniki wykazane na dzień 31.08.2010 r. pozwalają prognozować, że do końca 2011 r. nie dojdzie do ich
spadku poniżej wartości z ubiegłego roku poddanego kontroli.
W przypadku mierników w obszarze egzekucji administracyjnej dla urzędów skarbowych za okres
01.01.2011 – 31.08.2011 Urząd Skarbowy w Wieluniu uzyskał jako jeden z trzech w grupie 11 tzw.
„średnich urzędów” łączny wynik dodatni – EG suma punktów = 4.

WYKORZYSTANIE APLIKACJI CZM W CELU POSZUKIWANIA MAJĄTKU
ZOBOWIĄZANYCH PODMIOTÓW
Na podstawie informacji w zakresie ilości wykonanych czynności, polegających na zalogowaniu się
oraz na wyszukiwaniu czynności majątkowych podmiotów w aplikacji komputerowej CZM, dokonano oceny
wykorzystania przez pracowników komórki egzekucyjnej posiadanych uprawnień dostępu do aplikacji.
Szczegółowy wykaz z przedmiotowymi danymi przedstawiony został w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do
niniejszego protokołu.
W trakcie kontroli ustalono częściowy brak wykorzystania aplikacji CZM w celu poszukiwania
majątku zobowiązanych. W przypadku czterech pracowników Działu Egzekucji Administracyjnej (poborcy
skarbowi) w okresie objętym kontrolą stwierdzono całkowity brak wyszukiwania danych w systemie.
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SKRYPTY DOTYCZĄCE OKRESU BEZ CZYNNOŚCI ORGANU EGZEKUCYJNEGO
TRWAJĄCEJ POWYŻEJ 240 DNI
W trakcie kontroli wykorzystano skrypty dotyczące bezczynności Organu egzekucyjnego trwającej
powyżej 240 dni.
Skrypt dotyczący tytułów wykonawczych o oznaczeniu „SM” z trwającym okresem bez czynności
powyżej 240 dni wygenerował na dzień 08.09.2011 r. 479 tytułów wykonawczych.
Skrypt dotyczący tytułów wykonawczych o oznaczeniu „W ” z trwającym okresem bez czynności
powyżej 240 dni wygenerował na dzień 08.09.2011 r. 2386 tytułów wykonawczych.
Skrypt dotyczący tytułów wykonawczych o oznaczeniu „SW ” z trwającym okresem bez czynności
powyżej 240 dni wygenerował na dzień 08.09.2011 r. 926 tytułów wykonawczych.
Z ww. spraw na podstawie kryteriów opisanych we wstępie do protokołu, do kontroli wytypowano
28 podmiotów.
W trakcie kontroli w 10 przypadkach stwierdzono bezczynność Organu egzekucyjnego polegającą
na braku systematycznego przydziału do służby tytułów wykonawczych, w celu ich terminowej realizacji.
W 16 skontrolowanych przypadkach ustalono natomiast brak poszukiwań majątku zobowiązanych
podmiotów, zapytań o ich majątek ruchomy i nieruchomy, kierowanych w trybie art. 36 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do uprawnionych podmiotów i instytucji.
Szczegółowy opis skontrolowanych spraw znajduje się w treści załącznika nr 1 do niniejszego
protokołu.
ORZEKANIE W SPRAWACH EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
W trakcie kontroli ustalono, że w latach 2009-2011 nie występowały przypadki składania przez
zobowiązanych zażaleń bądź skarg w trybie art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Występowały sporadyczne przypadki zażaleń składanych przez wierzycieli na postanowienia o umorzeniu
postępowania lub zwrocie tytułów wykonawczych. Postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wieluniu były każdorazowo utrzymywane w mocy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
KONTROLA SŁUŻB POBORCÓW SKARBOWYCH
Podczas analizy dokumentów zwrócono uwagę na następujące kwestie:


kompletność tytułów wykonawczych znajdujących się na arkuszu przydziałowym służby,



sposób dokumentowania w aktach egzekucyjnych podejmowanych w trakcie trwania służby

czynności egzekucyjnych,


prawidłowość podejmowanych czynności egzekucyjnych oraz ewentualny brak stosownych działań,

jakie mogły zostać podjęte w stosunku do zobowiązanych podmiotów,


czytelność i prawidłowość zapisów dokonywanych na tytułach wykonawczych oraz arkuszach

przydziałowych służb,


terminowość rozliczeń przydzielonych służb.

9

W trakcie kontroli w trzech przypadkach stwierdzono brak ustalania przez poborców skarbowych
w trakcie służb, podczas dokonywania od zobowiązanych pobrań częściowych należności pieniężnych
stanu majątkowego dłużników, poprzez spisywanie protokołów o stanie majątkowym.
Ponadto szczegółowy opis skontrolowanych spraw znajduje się w treści załącznika nr 1 do
niniejszego protokołu.
ZABEZPIECZENIA
Poniższa tabela przedstawia ilość dokonanych przez Organ egzekucyjny w latach 2009 – 2011
zabezpieczeń należności podatkowych na majątku podatnika.
ROK

WPŁYW ILOŚCIOWY

ŁĄCZNA KWOTA ZABEZPIECZEŃ

2009
2010
2011 – do dnia

ZABEZPIECZEŃ
6
7
10

397.958,00 zł
403.023,00 zł
1.085.048,00 zł

31.08.2011 r.
SUMA

23

1.886.029,00 zł

Kontroli poddano ostatnie dokonane przez Organ egzekucyjny zabezpieczenie na majątku
podatnika. Szczegółowy opis sprawy znajduje się w treści załącznika nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, czy Organ egzekucyjny zgodnie z dyspozycją
zawartą w art. 98 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonuje zawiadomień organu
rejestracyjnego o dokonanych zajęciach zabezpieczających pojazdów mechanicznych. Do kontroli
wytypowano wszystkie zajęcia zabezpieczające pojazdów mechanicznych dokonane w latach objętych
kontrolą kompleksową, tj. za lata 2009-2011.
W

opisanych

przypadkach

Organ

egzekucyjny

dokonał

zgłoszenia

dokonanych

zajęć

zabezpieczających pojazdów mechanicznych do organu rejestracyjnego.
ZAJĘCIA, ODBIORY
I SPRZEDAŻE RUCHOMOŚCI

Poniższa tabela obrazuje ilość dokonanych przez Organ egzekucyjny w latach 2009 – 2011 zajęć,
zwózek i sprzedaży ruchomości.
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OKRES

ZAJĘCIA

ODBIORY

RUCHOMOŚCI

RUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻE RUCHOMOŚCI

2009
2010
2011 – do dnia

8
32
18

1
0
1

1
0
1

31.08.2011 r.
SUMA

58

2

2

Do kontroli wybrano ostatnią sprzedaż licytacyjną zajętego pojazdu jaką przeprowadził Organ
egzekucyjny w 2011 roku. Szczegółowy opis sprawy znajduje się w treści załącznika nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, czy Organ egzekucyjny zgodnie z dyspozycją
zawartą w art. 98 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokonuje zawiadomienia
organu rejestracyjnego o dokonanych zajęciach egzekucyjnych pojazdów mechanicznych. Do kontroli
wytypowano wszystkie zajęcia pojazdów dokonane w 2011 r.
W dwóch przypadkach stwierdzono brak dokonania zgłoszenia zajęcia do organu rejestracyjnego.
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X. MAJĄTKOWA REPRESJA KARNA

Kontrolujący Przemysław Wrona – komisarz skarbowy
Kontrola przeprowadzona w dniach 12.09.2011 r. – 14.10.2011 r.
Kontrolą objęto zagadnienia związane z likwidacja mienia przechodzącego na rzecz Skarbu Państwa
w latach 2009 – 2011, do dnia zakończenia kontroli.
W toku kontroli wyjaśnień udzielał:

•

Pan Arkadiusz Hałubiec – Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej

Zagadnienia związane z Majątkową Represją Karną zostały powierzone do realizacji pracownikowi
Działu Egzekucji Administracyjnej – Panu Witoldowi Krzemińskiemu. Realizacja powyższych spraw została
wpisana do zakresu obowiązków pracownika z dnia 11.01.2011 r. Zgodnie z ww. dokumentem do zakresu
obowiązków inspektora należy między innymi prowadzenie spraw postępowania likwidacyjnego w zakresie
likwidacji dowodów rzeczowych na podstawie prawomocnych orzeczeń.
Zgodnie z przedstawioną do kontroli księgą magazynową od początku roku 2009 do dnia
rozpoczęcia kontroli w księdze dokonano następujących wpisów:
ROK 2009

WPŁYW SPRAW
W 2009 ROKU

47

SPRAWY Z

ILOŚĆ SPRAW

SPRAWY

DATĄ WPŁYWU DO ZAŁATWIENIA ZAKOŃCZONE W

POZOSTAŁO DO
ZAŁATWIENIA

Z 2008 ROKU

W 2009 ROKU

2009 ROKU

2

49

47

2

SPRAWY Z

ILOŚĆ SPRAW

SPRAWY

POZOSTAŁO DO

ROK 2010

WPŁYW SPRAW
W 2010 ROKU

39

DATĄ WPŁYWU DO ZAŁATWIENIA ZAKOŃCZONE W
Z 2009 ROKU

W 2010 ROKU

2010 ROKU

2

41

37

ZAŁATWIENIA

4
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ROK 2011

WPŁYW SPRAW
W 2011 ROKU

SPRAWY Z

ILOŚĆ SPRAW

SPRAWY

DATĄ WPŁYWU DO ZAŁATWIENIA ZAKOŃCZONE W
Z 2010 ROKU

W 2011 ROKU

2011 ROKU

4

43

31

39

POZOSTAŁO DO
ZAŁATWIENIA
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Wyszczególnione w powyższej tabeli 12 spraw do załatwienia w 2011 r., wpłynęło do Organu
likwidacyjnego w okresie od sierpnia do września 2011 roku. Przedmiotowe sprawy są w trakcie realizacji.
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu obowiązuje Zarządzenie Nr 11 Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Wieluniu z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania komisji ds zakwalifikowania ruchomości
do zniszczenia i ich zniszczenia.
Ponadto od dnia 16.05.2011 r. w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu obowiązuje Instrukcja nr I -008/2
określająca zasady prowadzenia postępowania likwidacyjnego.
W toku kontroli dokonano przeglądu ksiąg magazynowych za lata 2009 – 2011. Poszczególne
sprawy rejestrowane są w księgach magazynowych z wyszczególnieniem następujących danych:
•

wyszczególnienie przedmiotu,

•

nazwa i siedziba wierzyciela,

•

zobowiązany,

•

jednostka,

•

ilość,

•

wartość szacunkowa,

•

data przyjęcia do magazynu,

•

data sprzedaży,

•

data wydania przedmiotu z magazynu,

•

dokument na podstawie którego wydano przedmiot,

•

nazwisko i imię odbiorcy przedmiotu,

•

dokument tożsamości odbiorcy.
Szczegółowej analizie poddano 15 spraw z poszczególnych lat kontroli oraz magazyn, w którym

przechowywane są ruchomości. Poszczególne sprawy wytypowane zostały z przedstawionej przez
Kierownika Działu Egzekucji Administracyjnej księgi magazynowej za lata 2009 – 2011, w szczególności
biorąc pod uwagę rodzaj ruchomości, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Szczegółowy opis
skontrolowanych spraw zawarty został w załączniku nr 1 do protokołu z kontroli kompleksowej w zakresie
Majątkowej Represji Karnej.
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Likwidacja ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzona była przez Organ
likwidacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 256 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.04.2002 r.
w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2002 Nr 50 poz. 449). W trakcie kontroli dokonano zbadania zgodność prowadzonych postępowań
likwidacyjnych z przepisami obowiązującego prawa.
W toku kontroli ustalono, że Organ likwidacyjny dokonuje terminowej i bieżącej likwidacji
ruchomości, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa. W trzech skontrolowanych przypadkach stwierdzono
ponadto dokonanie likwidacji ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z pominięciem
procedury ich utylizacji dokonywanej przez uprawniony podmiot. Organ likwidacyjny dokonał ich likwidacji
we własnym zakresie.
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XI. ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
Kontrolujący: Rafał Wilmański – st. inspektor
Wyjaśnień do kontroli udzielała:
Pani Anna Biczysko – Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej.
I. Komórka organizacyjna objęta kontrolą
Dział Obsługi Bezpośredniej (OB) - komórka powstała 01.01.2011 r.
II. Zakres czynności kontrolnych
ANALIZA ORGANIZACJI PRACY KOMÓRKI OB W ODNIESIENIU DO TEMATYKI NIP
Regulamin organizacyjny – Załącznik Nr 1 do protokołu
Zadania przewidziane do realizacji przez ww. komórkę w kontrolowanym zakresie w sposób
kompleksowy określone zostały w § 12 pkt 2 obowiązującego Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Skarbowego w Wieluniu.
TERMINOWOŚĆ PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W SPARWIE NADANIA NIP
Celem poddania weryfikacji powyższej kwestii sporządzono ,,Raport wg rodzaju rejestracji’’
uzyskanego z systemu POLTAX za okres 2009-2011 r. (do dnia kontroli) z podziałem na osoby
fizyczne oraz organizacje. Z wyników raportu – do kontroli wybrano 54 sprawy – zestawienia
tabelaryczne – Załącznik Nr 1 do protokołu .
Ustalenia: nieliczne przypadki niedotrzymania ustawowego terminu przewidzianego do procesu
nadania NIP.
PROCES WERYFIKACJI DANYCH W REJESTRACH LOKALNYCH W OPARCIU O
RAPORTY ZGŁASZANE PRZEZ SCW
Szczegółowej analizie poddano przeprowadzone przez kontrolowaną jednostkę WERYFIKACJE SCW
w okresie objętym kontrolą – Załącznik Nr 1 do protokołu.
Ustalenia: Wyniki poszczególnych WERYFIKACJI przekazywane były do Dyrektora Izby
Skarbowej w Łodzi terminowo, zaś ujawnione w wyniku ich przeprowadzenia błędy wyjaśnione bez
zbędnej zwłoki.
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TERMINOWOŚĆ REALIZCJI OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI INF-1
Celem poddania weryfikacji powyższej problematyki sporządzono ,,Raport z Biblioteki akt’’
uzyskanego z systemu POLTAX za okres 2009-2011 r. (do dnia kontroli) z podziałem na osoby
fizyczne oraz organizacje. Z wyników

raportu – do kontroli wybrano 28 spraw – szczegółowy wykaz

– Załącznik Nr 1 do protokołu .
Ustalenia: terminowość w przekazywaniu informacji związanych ze zmianą przez podatników
właściwości danego organu podatkowego I instancji została zachowana.
EDG1 - TERMINOWOŚĆ ZAWARTYCH INFORMACJI ORAZ ZMIAN ZGŁASZANYCH
W FORMULARZACH
Wybór poszczególnych akt do kontroli nastąpił w oparciu o wyniki skryptu z POLTAX – przy założeniu
wyboru: źródło informacji EDA-G za okres 2009-2011 r. (do dnia kontroli) – kontroli poddano 11 spraw
– szczegółowy wykaz – Załącznik Nr 1 do protokołu.
Ustalenia: Dane wynikające z poszczególnych akt objętych kontrolo wskazywały na zachowanie
ustawowych terminów dotyczących kwestii podatkowych związanych z prowadzoną działalnością
gospodarcza.
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z TERMINOWYM PRZEKAZYWANIEM DANYCH
PODATNIKÓW DO KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW
Celem poddania weryfikacji powyższego analizie poddano Dziennika Pracy Serwera Rejestr Obsługi
Serwera POLTAX za lata 2009-2011(do dnia kontroli) prowadzonego przez komórkę Informatyki.
Ustalenia: Realizacja zadań w ww. zakresie odbywała się w sposób terminowy.
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XII. POMOC PUBLICZNA
Kontrolujący: Piotr Drews – komisarz skarbowy
Kontrolę przeprowadzono w dniach 12.09-14.10.2011 r.

Kontrola w zakresie pomocy publicznej obejmuję okres od 1.01.2009 r. – do 12.09.2011 r.

I. Organizacja pracy komórek organizacyjnych

Zgodnie z obowiązującym na dzień rozpoczęcia kontroli Regulaminem Organizacyjnym
- wprowadzonym Zarządzeniem nr 12 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 28.12.2010
r. - od dnia 1.01.2011 r. zagadnieniami objętymi zakresem niniejszej kontroli zajmuję się Dział
Postępowań Podatkowych (PP).
Kierownikiem Działu Postępowań Podatkowych jest Pani Jadwiga Faińska.
Zgodnie z § 17 pkt. 2 lit. a i d Regulaminu do zadań Działu Postępowań Podatkowych należy, w
zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań m. in.:
- prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg
przewidzianych przepisami prawa;
- monitorowanie pomocy publicznej, w tym wydawanie zaświadczeń dotyczących udzielonej pomocy
publicznej;
Dział Postępowań Podatkowych (PP) podlega z-cy Naczelnika Urzędu, Pani Bożenie Waloch.
W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2010 r. na podstawie § 30, § 31, § 32 Regulaminu
Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z
dnia 31.07.2007 r. sprawami z zakresu pomocy publicznej zajmowały się:
–

Dział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych,

–

Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, Podatków Majątkowych i Opłat oraz Ewidencji
i Identyfikacji Podatników oraz

–

Referat Podatków Pośrednich.

II. Dane statystyczne:
W latach 2009-2011, prowadzone były odrębne rejestry dotyczące poszczególnego rodzaju ulg tj.:
raty, odroczenia i umorzenia w podziale na poszczególne podatki.
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2009
PIT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

Pomoc publiczna Optymalizacja

de minimis
3
Decyzje:
- ratalne

2

-

-

-

-

- odroczeniowe

-

-

-

-

-

- umorzeniowe

1

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty – 1, odroczenia – 2.

CIT – brak decyzji w zakresie pomocy publicznej
VAT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

Pomoc publiczna Optymalizacja

de minimis
26
Decyzje:
- ratalne

16

-

2

-

141.000

- odroczeniowe

7

-

3

-

138.000

- umorzeniowe

3

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty – 3, odroczenia -8.
2010
PIT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

de minimis

Pomoc

Optymalizacja

publiczna

3
Decyzje:
- ratalne

2

-

-

-

-

- odroczeniowe

-

-

-

-

-

- umorzeniowe

1

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty - 6, odroczenia – 4, umorzenia – 3.
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CIT – brak decyzji w zakresie pomocy publicznej
VAT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

de minimis

Pomoc

Optymalizacja

publiczna

26
Decyzje:
- ratalne

15

-

2

-

618.000

- odroczeniowe

9

-

2

-

140.000

- umorzeniowe

2

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty – 4, odroczenia – 12, umorzenia – 4.
2011
PIT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

de minimis

Pomoc

Optymalizacja

publiczna

4
Decyzje:
- ratalne

3

-

-

-

-

- odroczeniowe

-

-

-

-

-

- umorzeniowe

1

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty – 2.
CIT – brak decyzji w zakresie pomocy publicznej
VAT
Rodzaj decyzji

Ilość

Ilość pozytywnych
Pomoc publiczna

Kwota w zł
Optymalizacja

de minimis

Pomoc

Optymalizacja

publiczna

11
Decyzje:
- ratalne

8

-

-

-

-

- odroczeniowe

2

-

-

-

-

- umorzeniowe

1

-

-

-

-

Wnioski wycofane: raty – 5 szt, odroczenia 8 szt,
sprawy w toku: raty – 2 , odroczenia – 3.
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Odwołania
Wyszczególnienie

2009 r.

2010 r.

2011 r.

Ilość złożonych odwołań ogółem, w tym:

5

10

3

załatwionych we własnym zakresie art.226

-

-

5

10*

3**

utrzymano w mocy (art.233 § 1 pkt 1 O.P)

3

6

1

uchylono w całości lub części ( art.233 § 1 pkt

-

-

2

3

Ordynacji podatkowej
przekazanych do Izby Skarbowej,
z czego:

2 lit.a O.P)
uchylono w całości i przekazano sprawę do

1

ponownego rozpatrzenia (art.233 § 2 O.P)
* - 1 sprawa pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na uchybienie terminu złożenia odwołania.
** - 1 sprawa w toku.
III. Opis metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej:
Kontrole przeprowadzono w oparciu o dane wynikające z prowadzonych rejestrów
wymienionych
w pkt II. Sprawy do kontroli wytypowano w następujący sposób: wszystkie decyzje pozytywne w
wydane
w okresie 2009-2011, oraz losowo wybrano decyzje negatywne w zakresie pomocy publicznej de
minimis
i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw załatwianych po 5.04.2010 r. tj. po wejściu w
życie zmian w ustawie z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomoc publicznej.
IV. Zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości:
Kontrolą objęto:
1. Sposób ewidencjonowania postępowań w zakresie udzielania ulg uznaniowych wszczynanych na
żądanie strony.
2. Prawidłowość prowadzenia postępowania przy udzielaniu ulg uznaniowych w oparciu o przepisy
ustawy Ordynacja podatkowa, w kontekście uregulowań z zakresu pomocy publicznej, z
uwzględnieniem następujących kwestii:
–

prawidłowość dokumentowania prowadzonego postępowania podatkowego oraz przestrzeganie
terminów i zasad przewidzianych dla poszczególnych czynności wykonywanych w tym
postępowaniu,

–

prawidłowość wydawanych decyzji ze szczególnym uwzględnieniem elementów koniecznych, jak
podstawa prawna oraz określenia (zwroty), których zamieszczenia wymagają obowiązujące
przepisy
z zakresy pomocy publicznej;

–

czy w dniu wydawania przez Urząd decyzji ulgowej, toczyło się przed organami podatkowymi
postępowanie w przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego (w przypadku wystąpienia
podatnika o ulgę podatkową musi istnieć jasność, co do kwoty zobowiązania)
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3. Przestrzeganie art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
w szczególności w brzmieniu obowiązującym od 5.04.2010 r.
4. Koordynacja pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego tzn. w
zakresie wydawania decyzji dotyczących ulg uznaniowych dla tego samego podatnika, w tym samym
stanie faktycznym, w zakresie różnych podatków np. podatku dochodowego i VAT-u, tj.: - analiza
uzasadnienia zawartego w decyzjach uznaniowych i podjętych rozstrzygnięć.
5. Prawidłowość stosowania przez Urząd przepisów ustawy Ordynacja podatkowa regulujących
kwestie doręczeń, ze szczególnym naciskiem na prawidłowość stosowania tzw. doręczenia
zastępczego (art. 149 Ordynacji podatkowej) i domniemania doręczenia (art. 150 Ordynacji
podatkowej).
6. Zbadanie terminowości przekazywania odwołań do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz analiza
prawidłowości prowadzonych postępowań podatkowych w sprawach skierowanych przez Organ
odwoławczy do ponownego rozpatrzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania
dowodowego
w znacznej części pod kątem stosowania się do zaleceń organu odwoławczego.
7. Zbadanie poprawności druków oświadczeń o stanie majątkowym i sytuacji osobistej podatnika,
wykorzystywanych przy załatwianiu spraw z zakresu udzielenia ulg podatkowych.
8. Prawidłowość stosowania przepisów regulujących kwestie udzielania po dniu 01.05.2004 r. pomocy
o charakterze de minimis, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. badania nieprzekraczalności progu 3 tys. euro, 7,5 tys. euro, 100 tys. euro, 200 tys. euro;
b. stosowania po dniu 30.06.2007 r. przepisu wyłączającego możliwość udzielania pomocy de
minimis (na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006 r.) podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004 r.);
c. wydawania zaświadczeń potwierdzających przyznanie takiej pomocy;
d. analizy treści wezwań kierowanych do podatników po dniu 1.01.2007 r. dotyczących
informacji
o uzyskanej przez podatnika pomocy publicznej.
Kontrolujący skontrolował 15 spraw tj.: 16 decyzji w tym 10 dotyczących rozłożenia na raty
i 6 odroczeniowych.
Szczegółowe ustalenia zostały opisane w cz. I załącznika do protokołu w zakresie pomocy publicznej.
Ustalenia:
1. Powoływanie nieaktualnego brzmienia przepisu art 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczącego wymaganego okresu, za
jaki podatnik udzielał informacji o otrzymanej pomocy publicznej tj. okres trzech lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku:
- w uzasadnieniu decyzji - (w 9 sprawach),
- w oświadczeniach o korzystaniu z pomocy publicznej wydawanych podatnikom w Urzędzie, (w
15 sprawach),
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2. Niepowoływanie art. 123 § 2 O.p w decyzjach udzielających ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
wydanych zgodnie z wnioskiem strony, (w 9 sprawach),
3. Nieprawidłowa podstawa prawna w wezwaniach kierowanych do podatników tj. brak art. 155 O.p.
lub
art. 169 § 1 O.p.; (w 3 sprawach),
4. Kwota zaległości i okres jakiego dotyczyła, podana w sentencji decyzji nie odpowiadała kwocie
podatku na dzień złożenia wniosku, (1 sprawa).
W pozostałych kontrowanych zagadnieniach uchybień nie stwierdzono.
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XIII. ZASADY I TRYB WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ
Kontrolujący:
Gerard Dubiel – inspektor.
Kontrolę przeprowadzono w dniach: 28.09 – 14.10.2011 r.
Okres objęty kontrolą: lata 2009 – 2011 do dnia kontroli.

I.

Ustalenia ogólne.

Na podstawie Regulaminów Organizacyjnych obowiązujących w latach 2009 – 2011 do dnia
kontroli,
zaświadczenia o których mowa w Dziale VIIIA ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawiane były przez pracowników następujących komórek
organizacyjnych Urzędu:
1. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.:
•

Referatu Podatków Pośrednich (III) – zaświadczenia VAT-25,

•

Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, Podatków Majątkowych i Opłat oraz
Ewidencji i Identyfikacji Podatników (II) – zaświadczenia dotyczące spadków, darowizn
i czynności cywilnoprawnych,

•

Referatu Rachunkowości Podatkowej (VI) – zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

•

Dział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, Analiz i Planowania Kontroli (I)
– zaświadczenia o dochodach.

2. W okresie od 01.01.2011 r. do chwili obecnej:
•

Działu Obsługi Bezpośredniej (OB) – zaświadczenia: VAT-25, dotyczące czynności
cywilnoprawnych, o niezaleganiu w podatkach oraz o dochodach,

•

Działu Postępowań Podatkowych (PP) – zaświadczenia dotyczące spadków i darowizn.

Dane szczegółowe dotyczące ilości oraz rodzaju zaświadczeń wydanych przez ww. komórki
organizacyjne Urzędu w okresie objętym kontrolą zawarto w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 1 do protokołu.
Wykaz pracowników wyznaczonych do wystawiania zaświadczeń w okresie objętym kontrolą
przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 1 do protokołu.
Z uwagi na fakt, że w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu brak zarządzenia lub instrukcji dotyczącej
zasad i trybu wydawania zaświadczeń, wyjaśnienia w powyższym zakresie złożyli kierownicy komórek
organizacyjnych wystawiających zaświadczenia. Przedmiotowe wyjaśnienia w zakresie przyjętej
w Urzędzie procedury wystawiania zaświadczeń oraz danych zawartych w rejestrach zaświadczeń
prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu zostały szczegółowo opisane
w poz. 1-5 Załącznika Nr 1 do protokołu kontroli..
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II. Badanie prawidłowości oraz terminowości wydawania zaświadczeń.
Ustalono, że wydawanie zaświadczeń o: dochodach; dotyczących spadków, darowizn oraz
czynności cywilnoprawnych; o niezaleganiu w podatkach lub potwierdzające stan zaległości oraz VAT25 miało miejsce na wniosek podatników składanych na odpowiednich drukach. Do wniosków
podatnicy załączali bankowe dowody zapłaty za wydanie zaświadczenia.
Pod zaświadczeniami widniały podpisy z upoważnienia Naczelnika Urzędu. Na pozostających
w Urzędzie kopiach ww. zaświadczeń lub w prowadzonych rejestrach widniały potwierdzenia odbioru
złożone w sposób czytelny przez podatników.
W przypadku zaświadczeń VAT-25 w aktach spraw znajdują się kopie dokumentów niepotwierdzone
za zgodność z oryginałem, wyszczególnione w poz. 1 w pkt 4 b Załącznika Nr 1 do niniejszego
protokołu.



Zaświadczenia o dochodach.

Analizie poddano przedmiotowe zaświadczenia wydane w:
•2009 r. – o numerach od I-4141/10000/09 do I-4141/10030/09, anulowano zaświadczenie
nr 10027,
•2010 r. – o numerach od I-491/14050/10 do I-491/14480/10,
•2011 r. –- o numerach od OB/4141-5260/11 do OB/4141-5290/11.
Szczegółowy wykaz rodzajów i numerów zaświadczeń o dochodach wydanych w kontrolowanym
okresie zawarto w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 1 do protokołu.
W poddanych analizie sprawach stwierdzono, że zaświadczenia o dochodach były wystawiane
w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika.



Zaświadczenia VAT-25 potwierdzające: uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak
obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

Analizie, w zakresie przestrzegania przepisu art. 105 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
poddano zaświadczenia VAT-25 wydane w:
•2009

r.

–

zarejestrowane

pod

pozycjami

420-450

o

numerach

od

III-4421/420/09

do

III-4421/450/09, anulowano zaświadczenie nr 449.
Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia nr 431,
•2010 r. –- zarejestrowane pod pozycjami 1200-1230 o numerach od III-4421/1200/10 do
III-4421/1230/10.
Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia nr 1205, 1212, 1215,
•2011 r. – zarejestrowane pod pozycjami 860-890 o numerach od OB/4421-860/11 do
OB/4421-890/11, anulowano zaświadczenie nr 886.
W poddanych analizie sprawach stwierdzono, że zaświadczenia VAT-25 były wystawiane
w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika.
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Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
– art. 306e § 1 oraz 306h § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wytypowane do kontroli sprawy analizowano w zakresie:

•wskazania we wniosku przez osobę ubiegającą o wydanie zaświadczenia swojego interesu prawnego
w urzędowym potwierdzeniu żądanych faktów lub stanu prawnego,
•czy wydanie zaświadczenia miało miejsce w granicach żądania wnioskodawcy,
•czy zaświadczenie potwierdzało stan faktyczny istniejący w dniu jego wydania oraz na
podstawie jakich ewidencji, rejestrów oraz innych danych określano stan faktyczny w nim
wskazany,
•terminowości wydawania zaświadczenia, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia złożenia wniosku,
•sprawdzenia przed wydaniem zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości, czy
w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub
określenie wysokości jego zobowiązań lub też postępowanie egzekucyjne,
•zachowania formy przewidzianej w art. 306c ustawy Ordynacja podatkowa w przypadkach
odmowy wydania zaświadczenia, tj. postanowienia.
Doboru podmiotów do kontroli dokonano na podstawie wyników skryptu z_01.01.200931.12.2010.TXT, uwzględniających zaświadczenia wg stanu od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r., dla
których suma przypisów była większa od sumy wpłat dla poszczególnych kart kontowych.
Skrypt obejmował 71 pozycji i dotyczył 68 zaświadczeń typu ZAS-W wystawionych 55 podatnikom.
Kontrolą objęto 12 podmiotów.
W toku kontroli ustalono, że przed wydaniem zaświadczenia realizowana była tak zwana
Obiegówka, w której poszczególne komórki organizacyjne potwierdzały:
•właściwość miejscową organu podatkowego,
•fakt prowadzenia / nie prowadzenia postępowań podatkowych i kontrolnych,
•stan zaległości bądź ich brak,
•prowadzenie / nie prowadzenie egzekucji,
•fakt prowadzenia / nie prowadzenia postępowań karno skarbowych – od 01.01.2011 r.
Na „obiegówce” widnieją daty oraz pieczątki imienne i podpisy pracowników poszczególnych komórek
organizacyjnych.
Od 01.01.2011 r. do zaświadczenia dołączone są ,,Karty weryfikacji rocznej w zakresie zgodności
wpłaconych zaliczek miesięcznych – PIT-4R” oraz odpowiedzi innych urzędów skarbowych na
zapytania

dotyczące:

postępowania

zalegania/niezalegania

egzekucyjnego,

toczenia/nie

w

toczenia

podatkach,
się

prowadzenia/nieprowadzenia

postępowania

podatkowego

lub

wyjaśniającego, karno skarbowego.

Szczegółowy opis spraw poddanych kontroli zawarto w Załączniku Nr 1 do protokołu poz. 6-17.
Dokonano również przeglądu rejestru zaświadczeń za rok 2011, celem sprawdzenia zgodności
jego prowadzenia ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów
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z 22.08.2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. Nr 165, poz.
1374 ze zm.) – rejestry za lata 2009 – 2010 prowadzono w sposób analogiczny. Ustalono, że rejestr
w module Zaświadczenia w podsystemie Poltax 2b prowadzony był z zachowaniem wskazanych
w rozporządzeniu kryteriów. Widniały w nim następujące adnotacje:
•l. p.,
•numer ewidencyjny zaświadczenia, zgodny z numerem systemowym pod którym pracownik
dokonywał rejestracji wniosku w module ,,Zaświadczenia” w podsystemie Poltax 2b,
•data wpływu wniosku ,
•imię i nazwisko lub nazwę oraz NIP osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia,
•treść wniosku (rodzaj żądania),
•sposób załatwienia:
•data utworzenia,
•data wydania zaświadczenia,
•treść zaświadczenia,
•podpis pracownika prowadzącego rejestr
•sposób doręczenia – potwierdzenia odbioru zaświadczenia znajdują się w ręcznie
prowadzonym rejestrze zaświadczeń.
Analizie poddano zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
wydane w:
•2009 r. – zarejestrowane pod pozycjami 500-530 – o numerach od VI.490-500/09 do
VI.490-530/09.
Zaświadczenie nr 517 dotyczyło stwierdzenia stanu zaległości podatkowych wnioskodawcy.
W dniu 27.05.2009 r. wystawiono zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika ZASP o numerze 530. Przedmiotowe zaświadczenie wystawiono na podstawie art. 306h ustawy Ordynacja
podatkowa na wniosek Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń z dnia
21.05.2009 r., które wpłynęło do Urzędu 25.05.2009 r.
•2010 r. –- zarejestrowane pod pozycjami 1070-1100 – o numerach od VI.490-1070/10 do
VI.490-1100/10,
•2011 r. –- zarejestrowane pod pozycjami 150-180 – o numerach od OB/490-150/11 do
OB/490-180/11.
Zaświadczenia nr: 162, 163, 171, 172, 175 dotyczyły stwierdzenia stanu zaległości podatkowych
wnioskodawcy.
W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach były
wystawiane w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika.
 Zaświadczenia dotyczące spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych.
Analizie poddano przedmiotowe zaświadczenia wydane w:
122

•2009 r. – o numerach od II/4350/100/09 do II/4350/130/09,
•2010 r. – o numerach od II/4350/S/260/10 do II/4350/S/290/10,
•2011 r. – o numerach od PP/4350/S-161/11 do PP/4350/S-180/11,
•2011 r. – o numerach PP/4350/D/11: 20, 23, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 48.
Szczegółowy wykaz rodzajów i numerów zaświadczeń dotyczących spadków, darowizn i
czynności cywilnoprawnych wydanych w kontrolowanym okresie zawarto w Tabeli Nr 4 Załącznika Nr
1 do protokołu.
W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że zaświadczenia dotyczące spadków, darowizn
i czynności cywilnoprawnych wystawiane były:
•od 01.01.2011 r. – w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika,
•

w latach 2009-2010 – w terminie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku przez
podatnika, tj. wynoszącym od 8 do 34 dni, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela Nr 1 – Zaświadczenia wydane w terminie przekraczającym 7 dni od daty złożenia
wniosku przez podatnika.
L.p.

Data złożenia
wniosku

Numer zaświadczenia Data wystawienia Upływ czasu od złożenia
zaświadczenia
wniosku do wystawienia
zaświadczenia w dniach
2009 rok

1

10.04.2009 r.

100/09/71615

20.04.2009 r.

10

2

15.04.2009 r.

102/09/71617

28.04.2009 r.

13

3

17.04.2009 r.

104/09/71619

04.05.2009 r.

17

4

21.04.2009 r.

107/09/71622

11.05.2009 r.

20

5

28.04.2009 r.

113/09/71628

11.05.2009 r.

13

6

28.04.2009 r.

114/09/71629

11.05.2009 r.

13

7

28.04.2009 r.

115/09/71630

06.05.2009 r.

8

8

28.04.2009 r.

116/09/71654

06.05.2009 r.

8

9

28.04.2009 r.

117/09/71655

06.05.2009 r.

8

10

28.04.2009 r.

118/09/71656

06.05.2009 r.

8

11

04.05.2009 r.

120/09/71659

13.05.2009 r.

9

12

04.05.2009 r.

121/09/71660

13.05.2009 r.

9

13

04.05.2009 r.

122/09/71661

12.05.2009 r.

8

14

05.05.2009 r.

123/09/71662

13.05.2009 r.

8

15

05.05.2009 r.

124/09/71664

13.05.2009 r.

8

16

06.05.2009 r.

125/09/71665

15.05.2009 r.

9

17

06.05.2009 r.

126/09/71666

15.05.2009 r.

9

18

06.05.2009 r.

127/09/71668

21.05.2009 r.

15

2010 rok
1

31.08.2010 r.

II/4350/S/261/10

08.09.2010 r.

8

2

01.09.2010 r.

II/4350/S/262/10

13.09.2010 r.

12

3

01.09.2010 r.

II/4350/S/263/10

13.09.2010 r.

12

4

02.09.2010 r.

II/4350/S/264/10

13.09.2010 r.

11

5

03.09.2010 r.

II/4350/S/265/10

16.09.2010 r.

13

6

03.09.2010 r.

II/4350/S/266/10

16.09.2010 r.

13
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7

03.09.2010 r.

II/4350/S/267/10

16.09.2010 r.

13

8

03.09.2010 r.

II/4350/S/268/10

16.09.2010 r.

13

9

03.09.2010 r.

II/4350/S/269/10

15.09.2010 r.

12

10

06.09.2010 r.

II/4350/S/271/10

14.09.2010 r.

8

11

06.09.2010 r.

II/4350/S/273/10

14.09.2010 r.

8

12

09.09.2010 r.

II/4350/S/277/10

17.09.2010 r.

8

13

08.09.2010 r.

II/4350/S/278/10

17.09.2010 r.

9

14

09.09.2010 r.

II/4350/S/280/10

17.09.2010 r.

8

15

14.09.2010 r.

II/4350/S/284/10

28.09.2010 r.

14

L.p.

Data złożenia
wniosku

Numer zaświadczenia Data wystawienia Upływ czasu od złożenia
zaświadczenia
wniosku do wystawienia
zaświadczenia w dniach
2010 rok

16

14.09.2010 r.

II/4350/S/285/10

28.09.2010 r.

14

17

14.09.2010 r.

II/4350/S/286/10

28.09.2010 r.

14

18

14.09.2010 r.

II/4350/S/287/10

13.10.2010 r.

29

19

14.09.2010 r.

II/4350/S/288/10

18.10.2010 r.

34

20

14.09.2010 r.

II/4350/S/289/10

13.10.2010 r.

29
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XIV. RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Kontrolujący:
Gerard Dubiel – Inspektor
Kontrolę przeprowadzono w dniach 28.09 – 14.10.2011 r.
Okres objęty kontrolą: lata 2009 – 2011 do dnia kontroli

I. Organizacja pracy komórki rachunkowości budżetowej.
W okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące Regulaminy Organizacyjne Urzędu
Skarbowego w Wieluniu wprowadzone Zarządzeniami Naczelnika ww. Urzędu:
•

Nr 11 z 31.07.2009 r., zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 27.08.2009 r.,

•

Nr 12/2009 z 24.09.2009 r., zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
04.12.2009 r. wraz ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 5/2010 z 12.02.2010 r.,

•

Nr 12/2010 z 28.12.2010 r., zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
28.12.2010

r.,

– w okresie od 01.01.2011 r. do chwili obecnej.
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu:
1.

Od dnia 12.09.2011 r. obowiązuje Zarządzenie Nr 17/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wieluniu z 12.09.2011 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości
w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu wraz z załącznikami dotyczącymi:

•

roku obrotowego i wchodzącymi w jego skład okresami sprawozdawczymi w Urzędzie
Skarbowym w Wieluniu – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

•

metod wyceny aktywów i pasywów – Załącznik Nr 2,

•

sposobu ustalania wyniku finansowego – Załącznik Nr 3,

•

sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych – Załącznik Nr 4,

•

sposobu obiegu dokumentów księgowych – Załącznik Nr 5,

•

zakładowego planu kont – Załącznik Nr 6,

•

systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów – Załącznik Nr 7,

•

sposobu weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych – Załącznik Nr 8.
Poprzednio w okresie od 01.01.2009 r. do 11.09.2011 r. obowiązywało Zarządzenie Nr 15
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 30.11.2008 r. w sprawie prowadzenia
gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu wraz z
Załącznikami Nr 1-8, których zakres rzeczowy opisano powyżej.

2. Od dnia 31.12.2010 r. do chwili obecnej obowiązują Zarządzenia Naczelnika Urzędu
Skarbowego
w Wieluniu:
a) Nr 13/2010

z 31.12.2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarzadczej w

Urzędzie Skarbowym w Wieluniu,
b) Nr 14/2010 z 31.12.2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli
zarządcze w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu.
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3. Od dnia 18.08.2011 r. do chwili obecnej obowiązuje Zarządzenie Nr 15/2011 Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 18.08.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia
kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu. Integralną
część niniejszego zarzadzenia stanowi ,,Regulamin określający zasady prowadzenia oraz
koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu".
4. W okresie od 31.12.2006 r. do 17.08.2011 r. obowiązywało Zarządzenie Nr 19 Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 31.12.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedur
kontroli finansowej w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu.
5. Od dnia 23.08.2011 r. do chwili obecnej obowiązuje Instrukcja Nr I-053/1 w zakresie
"Wydatkowania środków publicznych".
6. Od dnia 03.01.2011 r. do chwili obecnej obowiązują :
a) Zarządzenie Nr 3/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 01.01.2011 r. w
sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu Pracy stałej Komisji Przetargowej powołanej do
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych",
b) Decyzja Nr 1/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 01.01.2011 r. w sprawie
powołania stałej Komisji przetargowej w Urzedzie Skarbowym w Wieluniu.
7. Od dnia 14.02.2011 r. do chwili obecnej obowiązują następujące Zarzadzenia Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieluniu:
a) Nr 5/2011 z 14.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień
publicznych poniżej progu ustawowego",
b) Nr 6/2011w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych
powyżej progu ustawowego".
Główna

Księgowa

Pani Maria Otorowska

podlega bezpośrednio

Naczelnikowi Urzędu

Skarbowego
w Wieluniu Panu Waldemarowi Krejowi oraz sprawuje nadzór nad pracą pionu Głównego Księgowego
Urzędu (GK), w skład którego wchodzą:
•

Samodzielny Referat Rachunkowości Podatkowej (RP), w którym zatrudnionych jest 10
pracowników łącznie z kierownikiem referatu,

•

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej (RB), w którym
zatrudnion są

•

- Pani Irena Kędzia – Specjalista,

•

- Pani Marta Mikołajczyk – Księgowa,

•

- Pani Zdzisława Fornalczyk – Specjalista – zatrudniona do 30.06.2011 r.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników pionu rachunkwości budżetowej zawarto w
Załączniku Nr 1 do protokołu poz. 1-3.
W Urzędzie Skarbowym w ewidencji księgowej wykorzystywane są następujące programy
komputerowe:
•

od 2011 r. – program Fokus,

•

KADRY – PŁACE – MAGAZYN,

•

Płatnik,
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•

Mandaty,

•

VideoTEL,

•

MRDoS (Moduł Rejestrowania Danych o Sprawozdaniach),

•

TREZOR (Informatyczny system obsługi budżetu państwa),

•

e – PFRON,

•

EWIDENCJE US.

II. Rzetelność sporządzania dowodów księgowych.
Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym
i podpisane przez upoważnione osoby.
W tym względzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

III.

Prawidłowość

jubileuszowych,

udokumentowania
odpraw

oraz

emerytalnych

i

naliczenia
rentowych

nagród

wypłaconych

pracownikom.
Sprawdzono prawidłowość udokumentowania oraz naliczenia:
a) nagród jubileuszowych:
•

za 2009 r. – Małgorzaty Chalusiak, Barbary Dydyny, Anny Kałuży, Ireny Kędzi,
Waldemara Kreja, Mariana Mamzera,

Lidii Mielcarek,

Janiny Nowak,

Renaty

Nowojewskiej, Anny Skupień.
•

za 2010 r. – Aldony Ciećki, Elżbiety Cywińskiej, Marioli Dundziak, Małgorzaty
Jakubowskiej, AnnyMenc, Mareny Miszteli, Marii Otorowskiej, Marioli Tudzias, Teresy
Zadwornej, WandyZasady.

•

za 2011 r. – Urszuli Bednarek, Wojciecha Dydyny, Haliny Gońdy, Małgorzaty
Karczewskiej, BeatyKępki, Grażyny Krzak, Jacka Skoczylasa, Sławomira Tokarka.

•

odpraw emerytalnych:

•

za 2010 r. – Elżbiety Cywińskiej.

W latach 2009, 2011 do dnia kontroli nie wypłacano odpraw emerytalnych.
W latach 2009-2011 do dnia kontroli nie wypłacano odpraw rentowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniach.
Prawidłowość realizacji wydatków budżetowych.
Wydatki budżetowe w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu prowadzone są w oparciu o roczny plan
finansowy ustalany przez Izbę Skarbową w Łodzi oraz zgodnie z przepisami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.01.2005 r., obowiązującym od 01.01.2005 r., w
sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych
rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 190) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r., obowiązującym od 01.07.2006 r., w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
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postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz.
783).
Wydatki Urzędu pokrywane są ze środków otrzymanych od dysponenta wyższego stopnia tj. od Izby
Skarbowej.
Sprawdzono sprawozdania:
•Rb-28 o wydatkach za okresy : 01.01-31.12.2009 r., 01.01-31.12.2010 r., oraz 01.01 – 31.08.2011 r.,
•Rb-28 UE o wydatkach budżetu środków europejskich za okresy: 01.01-31.12.2010 r. oraz
01.01 – 31.08.2011 r.,
•rozliczenie wykorzystania rezerw celowych za II kwartał 2011 r.
pod względem zgodności z zapisami w księgach rachunkowych.
W poddanych kontroli dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
W trakcie kontroli zwrócono uwagę, w jaki sposób Urząd gospodaruje środkami publicznymi
w zakresie wynikającym z art. 46 ustawy o finansach publicznych. W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu
obowiązują: od dnia 12.09.2011 r. Zarządzenie Nr 17/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wieluniu z 12.09.2011 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w
Urzędzie Skarbowym w Wieluniu wraz z załącznikami dotyczącymi: Nr 5 – sposobu obiegu
dokumentów księgowych oraz Nr 8 – sposobu weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych oraz
od dnia 23.08.2011 r. Instrukcja Nr I-053/1 w zakresie "Wydatkowania środków publicznych".
Poprzednio obowiązywały: w okresie od 01.01.2009 r. do 11.09.2011 r. – Zarządzenie Nr 15
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 30.11.2008 r. w sprawie prowadzenia gospodarki
finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu wraz z załącznikami Nr 5 i 8,
dotyczącymi odpowiednio sposobu obiegu dokumentów księgowych oraz sposobu weryfikacji operacji
finansowych i gospodarczych oraz w okresie od 31.12.2006 r. do 17.08.2011 r. – Zarządzenie Nr 19
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z 31.12.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedur
kontroli finansowej w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu.
Zapisano w nich, że kontrola finansowa w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu ma na celu badanie i
ocenę wszelkich czynności dotyczących gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz
gospodarowania mieniem pod względem: celowości, gospodarności, rzetelności i legalności.
Procedury kontroli finansowej powinny uwzględniać:
•badanie dokumentów pod względem merytorycznym, polegajace na stwierdzeniu prawidłowości
i zgodności treści dokumentu z rzeczywistością, przy uwzględnieniu zasad celowości, gospodarności,
rzetelności i legalności, a w przypadku udzielania zamówień publicznych – także stwierdzeniu
zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
•badanie dokumentów pod względem formalnym, polegające na stwierdzeniu czy posiadają one
wszystkie typowe dla nich elementy, a w szczególności czy: wystawione zostały w sposób prawidłowy,
podpisane przez upoważnione osoby, zawierają inne cechy wymagane obowiązującymi przepisami,
•badanie dokumentów pod względem rachunkowym, polegajace na ustaleniu prawidłowości zawartych
w nich działań arytmetycznych,
•kontrolę

zupełności

i

kompletności

operacji

poprzez

poprawne

udokumentowanie

i zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych wszystkich zaistniałych operacji,
•porównanie treści operacji z różnymi źródłami informacji oraz ich zatwierdzenie przez upoważnione
do tego osoby.
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Podstawą zapisów w księgach rachunkowych jest dowód księgowy rzetelny, tj. zgodny z
rzeczywistym jej przebiegiem, kompletny oraz wolny od błędów rachunkowych.
Każdy dowód księgowy przed akceptacją, dekretacją i księgowaniem musi być poddany kontroli
pod względem:
•merytorycznym – fakt dokonania przedmiotowej kontroli potwierdzany jest podpisem Kierownika
Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki lub wyznaczonego przez niego pracownika, po
uprzednim potwierdzeniu wykonania i przyjęcia dostaw, robót i usług. Sprawdzenie dowodu pod
względem merytorycznym oznacza również jego sprawdzenie pod względem legalności, rzetelności,
celowości, gospodarności,
•formalno – rachunkowym – fakt dokonania przedmiotowej kontroli potwierdzany jest podpisem
upoważnionego pracownika Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej, po
uprzednim sprawdzeniu opatrzenia dowodu księgowego klauzulą o dokonaniu kontroli merytorycznej,
wyrażenia dowodu w walucie polskiej lub przeliczenia na walutę polską, poprawności rachunkowej,
zgodności z odpowiednimi przepisami oraz kompletności dowodu księgowego.
Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym podlegają
zatwierdzeniu przez Naczelnika Urzędu i Głównego Księgowego lub osoby przez nich upoważnione.
Kontroli poddano wydatki poniesione w latach 2009-2010 oraz w okresie 01.01 – 31.08.2011 r.
Poszczególne pozycje wydatków wybrano w sposób losowy, przy czym jako kryterium wyboru przyjęto
znaczną różnorodność rodzajów wydatków zakwalifikowanych w ramach danego paragrafu wydatków
budżetowych.
Szczegółowy opis wydatków poddanych kontroli za 2009 r., 2010 r. oraz za okres 01.0131.08.2011 r. przedstawiono w Tabelach 1-3 Załącznika Nr 1 do protokołu.
Przedłożone faktury stwierdzające poniesienie wydatków zostały poddane kontroli pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokonanie tejże kontroli zostało potwierdzone na
dowodachw formie pieczęci z podaniem dat kontroli oraz podpisów osób odpowiedzialnych za jej
dokonanie. Dowody posiadają adnotację dotyczącą procedury dokonania zamówienia publicznego,
pieczęć i podpisy osób zatwierdzających zapłatę.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji obejmującej ww. kwoty w paragrafach: 3020, 4020, 4140,
4210, 4270, 4280, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4430, 4480, 4520, 4550, 4580, 4610, 4740, 4750,
nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedur dokonywania wydatków ze środków
publicznych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w latach 2009-2011 do dnia kontroli opłaty za
ścieki księgowane były w § 4260 zamiast w § 4300 wydatków.
Przedmiotowe wydatki poniesione w 2011 r. wykazano w poniższej tabeli:
Tabela Nr 1- Wydatki dotyczące opłat za ścieki poniesione w 2011 r.
L.p.

1.

Numer
dowodu
20/2011

Data
wystawienia
faktury

31.12.2010 2394/1/166/2010/W
r.

2.

241/2011

Numer faktury

31.01.2011

Nazwa wystawcy faktury

Rodzaj
usługi

Kwota
w zł

Przedsiębiorstwo Komunalne

ścieki

152,35

ścieki

132,64

zapłacono 07.01.2011 Spółka z o.o. Wieluń
2394/1/167/2011/W

jak wyżej

r.
129

L.p.

3.

Numer
dowodu

Data
wystawienia
faktury

Numer faktury

Nazwa wystawcy faktury

Rodzaj
usługi

Kwota
w zł

574/2011

28.02.2011

2394/1/168/2011/W

jak wyżej

ścieki

152,06

2394/1/169/2011/W

jak wyżej

ścieki

167,27

2394/1/170/2011/W

jak wyżej

ścieki

129,25

892/W/2011

jak wyżej

ścieki

167,27

1770/W/2011

jak wyżej

ścieki

136,86

2485/W/2011

jak wyżej

ścieki

144,46

3479/W/2011

jak wyżej

ścieki

121,65

r.
4.

909/2011

31.03.2011
r.

5.

1149/2011

30.04.2011
r.

6.

1499/2011

31.05.2011
r.

7.

1798/2011

30.06.2011
r.

8.

2072/2011

29.07.2011
r.

9.

2413/2011

31.08.2011
r.

RAZEM 1.303,81
W trakcie kontroli, tj. w dniu 14.09.2011 r. na podstawie polecenia księgowania Nr 15/11
dokonano przeksięgowania z § 4260 do § 4300 wydatków kwoty 1.303,81 zł dotyczącej opłat za
odprowadzanie ścieków poniesionych w 2011 r. Jednocześnie przedmiotową zmianę uwzględniono w
sprawozdaniu Rb-28 sporządzonym za okres od 01.01.2011 r. 30.09.2011 r.

V. Gospodarowanie dochodami własnymi.
W Urzędzie Skarbowym w okresie objętym kontrolą dochody własne funkcjonowały w latach 20092010 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249
poz. 2104).
Źródłem dochodów własnych – zgodnie Zarządzeniem Nr 19 Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Wieluniuz 31.12.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedur kontroli finansowej w Urzędzie
Skarbowym w Wieluniu – były: środki pochodzące z pobieranej od wierzycieli opłaty komorniczej,
opłaty za dokonane czynności egzekucyjne urzędu skarbowego i opłaty manipulacyjne oraz odsetki od
dochodów własnych zgromadzonych na rachunku.
Z ww. środków finansowano wynagrodzenia prowizyjne oraz należne od nich nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalne i rentowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.
Sprawdzono

sprawozdanie

Rb-34

dotyczące

dochodów

własnych

i

wydatków

nimi

sfinansowanych za okresy: 01.01-31.2009 r. oraz 01.01-31.12.2010 r. pod względem zgodności z
zapisami w księgach rachunkowych.
W poddanych kontroli dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.
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W roku 2009:
1.dochody własne wyniosły – 435.152,47 zł,
2.wydatki dochodów własnych wyniosły – 399.970,09 zł z czego:

a) 247.455,78 zł (61,87%) stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z
pochodnymi,

b)

152.514,31 zł (38,13%) stanowiły pozostałe wydatki dotyczące Działu Egzekucji
Administracyjnej takie jak: zakup: serwera, switchów, kalkulatorów, półek pod klawiaturę,
materiałów biurowych, paliwa i opon do samochodu używanego przez pracowników
egzekucji,

opłaty za media (energię cieplną i elektryczną, wodę i ścieki) w części

dotyczącej

stanowiska

egzekucji;

usługi

remontowe

w części dotyczącej działu egzekucji, tj. naprawa samochodu służbowego; koszty: ochrony
obiektu, sprzątania, monitoringu, wywozu śmieci, obsługi kasowej w części dotyczącej
działu egzekucji; opłaty pocztowe i bankowe; opłaty za telefony komórkowe; koszty
wyceny nieruchomości i wypisów z rejestru gruntów; koszty podróży służbowych oraz
ryczałty paliwowe pracowników egzekucji; koszty szkoleń pracowników egzekucji; koszty
postępowania sądowego; zakup papieru do kserokopiarki i drukarek; zakup licencji na
program LEX, tonerów do drukarek laserowych oraz akcesoriów komputerowych w części
dotyczącej działu egzekucji.
W roku 2010:
1.dochody własne wyniosły – 630.693,91 zł,
2.wydatki dochodów własnych wyniosły – 668.214,15 zł z czego:
a)

262.237,05 zł (39,24%) stanowiły wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z
pochodnymi,

b)

405.977,10 zł (60,76%) stanowiły pozostałe wydatki dotyczące Działu Egzekucji
Administracyjnej takie jak: zakup: samochodów Citroen C5 i Citroen Berlingo, mebli, szaf,
biurek, krzeseł, drzwi, wykładziny dywanowej do pomieszczeń używanych przez
pracowników egzekucji, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki, paliwa do
samochodu używanego przez pracowników egzekucji; opłaty za media (energię cieplną i
elektryczną, wodę i ścieki) w części dotyczącej działu egzekucji; usługi remontowe i
konserwacyjne

w

części

dotyczącej

działu

egzekucji,

tj.

Naprawa

komputera,

kserokopiarki, montaż bramy, naprawa i modernizacja systemu alarmowego; koszty badań
lekarskich pracowników egzekucji; koszty: ochrony obiektu, sprzątania, monitoringu,
wywozu śmieci obsługi kasowej w części dotyczącej działu egzekucji; opłaty pocztowe i
bankowe; opłaty za dostęp do internetowego systemu bankowego obsługującego
egzekucję; opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe; koszty wyceny nieruchomości i
wypisów z rejestru gruntów; koszty podróży służbowych oraz ryczałty paliwowe
pracowników egzekucji; ubezpieczenia samochodów używanych przez dział egzekucji;
koszty szkoleń pracowników egzekucji; koszty postępowania komorniczego i wypisów z
KRS; zakup papieru do kserokopiarki i drukarek; zakup licencji na program LEX, zakup
programu MS OFFICE, tonerów do drukarek laserowych oraz akcesoriów komputerowych
w części dotyczącej działu egzekucji.
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VI. Rozliczanie rachunkowo – kasowe poborców skarbowych.
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w
wystąpieniu pokontrolnym Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 11.08.2009 r., dotyczących kontroli
doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu przez pracowników Izby Skarbowej w
Łodzi w dniach 27.04-08.05.2009 r., obejmującej okres 2008-2009 do dnia kontroli, w zakresie „Oceny
prawidłowości rozliczania poborców skarbowych oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji
związanej z prowadzoną egzekucją”. W przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym w części
dotyczącej rozliczania poborców skarbowych wyszczególniono ujawnione nieprawidłowości oraz
sformułowano zalecenia mające na celu ich wyeliminowanie poprzez:
•bezwzględne przeprowadzanie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w przypadku ich
zaginięcia,
•prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi oraz
układem i treścia poszczególnych kolumn,
•ujęcie w 'Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów egzekucyjnych" uregulowań nakładających
obowiązek:
- protokolarnego

przekazywania

druków

ścisłego

zarachowania w

osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drukami ścisłego

przypadku

zmiany

zarachowania z uwzględnieniem

długości przerw w pracy ww. osoby,
- przprowadzenia inwentaryzacji w przypaku zaginięcia druków,
•

łączenia kwitariuszy całkowicie wykorzystanych z dotyczącymi ich dowodami wpłat
w sposób zapewniający trwałość ich przechowywania,

•

wpisywanie

na

odwrotach

dowodów

wpłat

numerów

pokwitowań

wystawionych

z kwitariuszy, odnoszących się do tych dowodów,
•

dokonywania w dokumentacji poprawek stwierdzonych błędów poprzez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu
oraz złożenie podpisu.

W nadesłanej 14.09.2009 r. (pismo z 10.09.2009 r.) odpowiedzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Wieluniu przekazał informację o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych. Z
pisma wynikało, że nieprawidłowości zostały szczegółowo przeanalizowane oraz podjęte zostały
czynności w celu ich wyeliminowania w podobnej sytuacji w przyszłości.
W oparciu o przeprowadzoną analizę spraw, opisanych w niniejszym protokole kontroli,
stwierdzono że Urząd realizował zalecenia pokontrolne określone w powyższym wystąpieniu
pokontrolnym.
W okresie objętym niniejszą kontrolą rozliczaniem poborców skarbowych w Urzędzie Skarbowym
w Wieluniu zajmowały się:
•w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2011 r. – Pani Zdzisława Fornalczyk – Specjalista
w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej,
•

od 01.07.2011 r. do chwili obecnej – Pani Marta Mikołajczyk – Księgowa w Wieloosobowym
Stanowisku Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej.

Natomiast osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania jest
Pani Irena Kędzia – Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej.
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W trakcie kontroli analizie poddano procedury związane z gospodarką drukami ścisłego
zarachowania oraz dotyczące poboru zaległych należności i kontroli rachunkowo – kasowej poborców
skarbowych.
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu w okresie objętym kontrola obowiązywały:
•od 23.04.2009 r. do 06.09.2009 r. – Zarządzenie Nr 8/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wieluniu w sprawie wprowadzenia „Procedur ewidencji i wydawania kwitariuszy K-103”,
•od 07.09.2009 r. do chwili obecnej – Zarządzenie Nr 11/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wieluniu zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedur ewidencji i wydawania
kwitariuszy K-103”.
Do udokumentowania wpłat przyjmowanych przez poborców skarbowych służą blankiety
pokwitowań zawarte w kwitariuszu (formularz K-103). Kwitariusze (całe bloczki) oraz składające się na
nie blankiety, zarówno przeznaczone do sporządzania oryginału pokwitowania jak i jego odbitek
(kopii), są drukami ścisłego zarachowania.
Ewidencja druków ścisłego zarachowania dla kwitariuszy przychodowych prowadzona jest w
księdze druków Pu K-210. Do kontroli okazano księgę założoną w dniu 04.12.2001 r. i prowadzoną
nieprzerwanie do dnia kontroli. Numeracja w księdze ma charakter ciągły.
Zapisy rozpoczęto:
•od poz.1033 w dniu 05.01.2009 r. i zakończono 30.12.2009 r. na poz. 1225 – stan 390,
•od poz. 1226 w dniu 04.01.2010 r. i zakończono 30.12.2010 r. na poz. 1417 – stan 298,
•od poz. 1418 w dniu 03.01.2011r. – na dzień kontroli, tj. 29.09.2011 r. zapisy zakończono na poz.
1537 – stan druków 230.
Stan ilościowy kwitariuszy przychodowych wykazany w księdze druków według stanu na dzień
31.12.2009 r. (390 bloczków) oraz 31.12.2010 r. (298 bloczków) został potwierdzony inwentaryzacją
roczną (spisem z natury), przeprowadzoną odpowiednio w dniu 31.12.2009 r. oraz 31.12.2010 r.
W dniu 29.09.2011 r. dokonano – w obecności Kontrolującego – przeliczenia kwitariuszy
przychodowych,w wyniku którego stwierdzono, że faktyczna ilość kwitariuszy wynosi 230 bloczków i
jest zgodna ze stanem ilościowym wykazanym na ww. dzień w księdze druków Pu K-210.
Księga zawiera 80 ponumerowanych stron, które zostały przesznurowane. Końce sznurka
przytwierdzono do ostatniej strony. Ostatnią stronę księgi opatrzono okrągła pieczęcią Urzędu
Skarbowego oraz wymaganymi pieczątkami i podpisami Naczelnika Urzędu i Głównego Księgowego.
Przychód każdego kwitariusza przydzielonego do użytku wpisywany jest w księdze, w osobnym
wierszu. Odbiór kwitariusza jest potwierdzany podpisem wraz z datą przez osobę otrzymującą
kwitariusz. Przy zwrocie kwitariuszy całkowicie zużytych (wykorzystanych) odnotowywana jest data
dokonania zwrotu. Osoba zdająca potwierdzała zwrot kwitariusza swoim podpisem.
W przypadkach nieobecności dłuższej niż trzy dni (np. z powodu urlopu bądź zwolnienia lekarskiego)
poborcy zdają kwitariusze. Zwrot kwitariusza częściowo zużytego wpisywany jest w kolumnie 5 księgi
druków ścisłego zarachowania ponownie na przychód z podaniem serii i numerów blankietów
niezużytych. Jednocześnie w pozycji księgi dotyczącej pobrania przez poborcę kwitariusza
zamieszczano w kolumnach:9 – datę i podpis zwracającego kwitariusz, 10 – numery niezużytych
druków, 11 – numer pozycji księgi, pod którą niezużyte druki wpisywano ponownie na przychód.
Natomiast kolejne pobranie zwróconego wcześniej częściowo wykorzystanego kwitariusza wpisywano
ponownie na rozchód, zamieszczając w kolumnie 4 księgi numery niezużytych druków, zgodne z
wykazanymi wcześniej w kolumnie 10.
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Podsumowania przychodu i rozchodu kwitariuszy dokonywano na koniec każdego miesiąca oraz
na koniec roku, wpisując: przychód, rozchód i stan druków niewykorzystanych. Podsumowanie
miesięczne opatrzone jest pieczątką imienną z podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
księgi druków ścisłego zarachowania, natomiast podsumowanie roczne opatrzone jest pieczątką
imienną oraz podpisem Głównej Księgowej.
Ustalono, że na okładce kwitariusza przychodowego K-103 zamieszczana jest pieczątka Urzędu
Skarbowego w Wieluniu oraz pieczątki imienne i podpisy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
Głównego Księgowego. Wpisywane jest nazwisko i imię poborcy skarbowego, któremu przydzielany
jest kwitariusz oraz data wydania/zwrotu. Odnotowywane są również daty przeprowadzonych kontroli
kwitariusza, numery objętych kontrolą pokwitowań (od nr do nr) oraz imię nazwisko osoby dokonującej
kontroli.
Po wykorzystaniu całego kwitariusza na okładce zamieszczano daty jego zwrotu.
Wykorzystane kwitariusze są odbierane przez pracownika dokonującego rozliczenia służby pod
względem rachunkowym w celu skompletowania dokumentów – odbiór kwitowany jest podpisem.
Rozliczanie poborcy skarbowego dokonywane jest okresowo przy rozliczaniu służby i przy zdawaniu
przez niego zużytych kwitariuszy K 103.
Osoba kontrolująca potwierdza dokonanie kontroli swoim podpisem pod klauzulą „Sprawdzono dnia,
od numeru do numeru, na kwotę zł, słownie”.
Do dowodów wpłat dokonywanych przez poborców dołączane są zestawienia zawierające: numery
kwitów
z kwitariusza, sumę kwoty z podziałem na należność główną, odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne,
datę wpłaty, datę sporządzenia. Zestawienie opatrzone jest pieczątką imienną z podpisem poborcy.
Strony kwitariusza są sumowane narastająco z podziałem na kwoty: należności głównej, odsetek za
zwłokę, kosztów egzekucyjnych oraz sumy tych kwot.
Księga druków ścisłego zarachowania, dowody stwierdzające zapisy w niej dokonywane oraz
kwitariusze

bieżące

ostemplowane

zaplombowanej)w pokoju nr 25.

przechowywane

są

w

szafie

pancernej

(zamykanej

i

Kwitariusze czyste nieostemplowane przechowywane są w

zabezpieczonej szafie (zamykanej i zaplombowanej) w pokoju 59. Natomiast druki pokwitowań
wykorzystane przechowuje sięw zamykanej na klucz szafie w pokoju nr 24.
Za prawidłowe rozliczenie poborców skarbowych ponosi odpowiedzialność wyznaczony pracownik
komórki rachunkowości budżetowej.
Wybierając do kontroli wykorzystane i zwrócone kwitariusze K-103 sprawdzono prawidłowość
przeprowadzania kontroli rachunkowo – kasowej poborców skarbowych oraz terminowość
odprowadzania pobranej przez nich gotówki.
Realizując zagadnienie wzięto pod uwagę przerwy w pracy poborców skarbowych. Sprawdzeniu
poddano, czy w takich przypadkach poborca zwraca przydzielone mu kwitariusze i czy podlegają one
kontroli.
Jednocześnie zwracano uwagę, czy poborca dokonuje:
•podsumowania kwot wpisanych we wszystkich rubrykach kwitariuszy i zamieszcza na drugiej odbitce
ostatniego pokwitowania wydanego z każdego kwitariusza sumy łącznej wpłat pobranych
w okresie od poprzedniej kontroli.
Szczegółowy opis spraw poddanych kontroli zawarto w Załącznik Nr 1 do protokołu poz. 4-9.
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XV. OCENA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG PRZEZ URZĄD

Kontrolujący: Piotr Drews – komisarz skarbowy.
kontrole przeprowadzono w dniach 12.09-14.10.2011 r.
I. Organizacja pracy komórki

Zgodnie z § 22 pkt 1 lit k) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Wieluniu będącego
załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2010 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 28.12.2010 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Wieluniu (zatwierdzonego
28.12.2010 r.) - do zadań Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki należy m.in. rejestracja skarg
i wniosków oraz sposobu ich rozpatrzenia. Ewidencja skarg i wniosków jest prowadzona w Referacie, przez
panią Annę Menc – kierownika. Do kontroli przedłożono rejestry skarg i wniosków obejmujących lata 2009
– 2011 r. tj. - 050 - ewidencja skarg i wniosków.
W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu w okresie objętym kontrolą obowiązywały:
•

od 01.01.2009 r. do 12.01.2011 r. zarządzenie nr 6 z dnia 27.03.2007 r., w sprawie przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie skarbowym,

•

od 13.01.2011 r. obowiązuje instrukcja I-034/1 „Załatwianie skarg i wniosków”.

Zakres przedmiotowy instrukcji I-034/1: instrukcja określa sposób realizacji macroprocesu ZD –
zarządzanie działaniami i pomiarami, a w szczególności reguluje organizację przyjmowania oraz
rozpatrywania skarg i wniosków.
Zgodnie z pkt. 4.2 instrukcji: z-ca kierownika urzędu przyjmuje skargi i wnioski w formie ustnej do protokołu
podczas przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków.;
Zgodnie z pkt 4.3: kierownik komórki ds. Organizacji i logistyki m.in.:
- prowadzi rejestr skarg i wniosków zgodnie z formularzem F-124/1,
- koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających w formach przewidzianych przepisami prawa,
- sporządza zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi /wniosku,
- monitoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków,
- sporządza sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów.
II. Dane statystyczne
Na podstawie rejestrów wymienionych pkt I ustalono ilość skarg w poszczególnych latach:
1. W 2009 roku – 3 skargi, które załatwiono we własnym zakresie, tj.:
- 2 skargi na działanie pracowników Urzędu – bezzasadne;
- 1 skarga - w części zasadna,
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2. W 2010 roku – 1 skargę, którą załatwiono we własnym zakresie, tj.:
- 1 skarga - zasadna.
3. W 2011 roku do dnia kontroli – niezaewidencjonowano skarg.

W okresie kontrolowanym tj. 2009-2011 do dnia kontroli nie odnotowano wniosków w trybie art. 253 Kpa.

III. Zakres kontroli oraz stwierdzone ustalenia.

1. Skontrolowano i opisano wszystkie wymienione skargi w pkt II, pod kątem przestrzegania przepisów
ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - przez Urząd Skarbowy w Wieluniu,
w szczególności:


terminowość załatwiania skarg,



prawidłowość podstawy prawnej zawartej w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi,



prawidłowość sporządzanych przez Urząd Skarbowy w Wieluniu corocznych sprawozdań
z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów.

Opisane sprawy zawarto w załączniku nr 1 do protokołu „Ocena przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków.

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
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XVI. SPRAWY OGÓLNE, GOSPODARKA SAMOCHODOWA, MAGAZYNOWA I MATERIAŁOWA

Gospodarka składnikami majątkowymi – środki trwałe:
Kontrolujący: Sławomir Nowak - st. inspektor
Kontrola przeprowadzona w dniach: 12.10 −14.10.2011r.
Kontrolą objęto zagadnienia związane z gospodarką składnikami majątkowymi Urzędu Skarbowego
w Wieluniu w latach 2009 - 2011 do dnia kontroli.
Przeprowadzona została kontrola w zakresie:
- sposobu i prawidłowości w prowadzeniu ewidencji środków trwałych,
- sprawdzenie zgodności stanów majątkowych środków trwałych znajdujących się na ewidencji Urzędu
Skarbowego z ewidencją księgową,
- przyjmowania na stan majątkowy sprzętu na podstawie wybranych faktur zakupu,
- procedur związanych z likwidacją zużytych i zbędnych składników majątkowych,
- inwentaryzacji wszystkich środków trwałych- termin przeprowadzenia.
W zakresie gospodarki składnikami majątkowymi nieprawidłowości nie stwierdzono.

Gospodarka samochodowa i magazynowa:
Kontrolujący: Tomasz Ledzion – st. inspektor
Kontrola przeprowadzona w dniach: 10 – 12.10.2011 r.

Gospodarka samochodowa
Kontrolą objęto prawidłowość rozliczeń w zakresie zużycia paliwa w stosunku do ustalonych norm, sposób
i prawidłowość prowadzenia kart drogowych w latach 2009, 2010, 2011, do dnia kontroli. Przeprowadzona
została kontrola dokumentacji w zakresie gospodarowania samochodami służbowymi, a w szczególności:
dokumentacji technicznej, protokołów przekazań, ewidencji kosztów eksploatacji samochodów służbowych,
ubezpieczeń poszczególnych samochodów służbowych. Sprawdzono pod kątem realizacji gospodarki
samochodowej:

Zarządzenia,

Instrukcje,

Zakresy

Uprawnień,

Obowiązków

i

Odpowiedzialności

Pracowników. Sprawdzono realizacje wytycznych z poprzedniej kontroli.
Kontrolujący nie wnosi uwag w zakresie gospodarki samochodowej.
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Gospodarka magazynowa

W Urzędzie Skarbowym w Wieluniu prowadzony jest magazyn materiałów biurowych. Przyjmowanie
i wydawanie materiałów biurowych odbywa się za pomocą programu komputerowego, a zakres czynności
określa instrukcja magazynowa . Kontrolą objęto prawidłowość przyjęć i wydań materiałów biurowych,stan
magazynowy w latach 2009, 2010, 2011, do dnia kontroli, spisy remanentowe 2009r, 2010r, wyrywkowy
spis w dniu kontroli, zgodność czynności postępowania oraz odpowiedzialności poszczególnych
pracowników z Instrukcją magazynową.

W zakresie gospodarki magazynowej kontrolujący uwag nie wnosi.
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XVII. SPRAWY KARNE SKARBOWE
Kontrolę w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu przeprowadzono w dniach 14 - 15.09.2011 r. (w tych dniach
pobrano akta spraw i kontrole przeprowadzono w Izbie Skarbowej w Łodzi).
Czynności kontrolne przeprowadził pracownik Izby Skarbowej w Łodzi:
Katarzyna Rybus - Machnia – starszy komisarz skarbowy kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy
ds. Karnych Skarbowych, nr legitymacji służbowej 17/2009.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2009 r. - 14.09.2011 r.
Wyjaśnienia w toku kontroli udzielała:
Pan Anna Kubis – starszy komisarz skarbowy, pracownik Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Karnych
Skarbowych.

Opis metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej:
Typowania spraw do kontroli przeprowadzono na podstawie danych zawartych w systemie MANDATY.
Przy wyborze spraw kierowano się kwalifikacją prawną czynów zabronionych oraz sposobem zakończenia
postępowania. Próba została przeprowadzona metodą losową.
Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, wyszczególnienie nieprawidłowości oraz ich
przyczyn i skutków:

USTALENIA
Pracownik prowadzi komputerową „Ewidencję mandatów karnych oraz spraw karnych skarbowych”. Do
komputerowego programu wprowadzane są: wnioski o wszczęcie postępowania karnego skarbowego,
wszczęte dochodzenia, wymierzone mandaty i odstąpienia. Te ostatnie wprowadzane są w ograniczonym
zakresie - program nie jest uzupełniany na bieżąco.

Statystyka:
2009 r.: zawiadomienia – 678, dochodzenia – 64, mandaty – 354, odstąpienia – 184, niezałatwione – 92,
anulowane – 1.
2010 r.: zawiadomienia – 942, dochodzenia – 57, mandaty – 474, odstąpienia – 171, niezałatwione – 260,
anulowane – 2.
do 14.09.2011 r.: zawiadomienia – 639, dochodzenia – 17, mandaty – 190, odstąpienia – 0, niezałatwione
– 440, anulowane – 1.
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I.

Sprawy zakończone wniesieniem do sądu rejonowego aktu oskarżenia.

Kontrolę tego rodzaju spraw przeprowadzono w oparciu o akta zastępcze - oryginały zostały przekazane do
sądu. Szczegółowej analizie poddano 7 spraw (3 z 2009 r., 3 z 2010 r. i 1 z 2011 r.).
Ustalono, że Urząd Skarbowy dokonywał prawidłowej kwalifikacji prawnej i opisu zarzucanych czynów.
Stwierdzono także, że w toku zbadanych postępowań przygotowawczych stosowano właściwe procedury z
kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego. Sprawy te zostały zakończone
w ustawowych terminach przewidzianych w przepisach kodeksu karnego skarbowego.
Szczegółowy wykaz skontrolowanych spraw z nr ww. spraw i danymi osobowymi oskarżonych został
przedstawiony w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu
II. Sprawy zakończone wniesieniem do sądu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności.
Kontrolę tego rodzaju spraw przeprowadzono w oparciu o akta zastępcze - oryginały zostały przekazane do
sądu. Szczegółowej analizie poddano 5 spraw (2 z 2009 r., 2 z 2010 r. i 1 z 2011 r.).
Ustalono, że Urząd Skarbowy dokonywał prawidłowej kwalifikacji prawnej i opisu zarzucanych czynów.
Stosowano właściwe procedury z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego. Sprawy
te zostały zakończone w ustawowych terminach przewidzianych w przepisach kodeksu karnego
skarbowego.
W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Szczegółowy wykaz skontrolowanych spraw z nr ww. spraw i danymi osobowymi podejrzanych został
przedstawiony w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do niniejszego protokołu.
III. Sprawy zakończone w trybie postępowania mandatowego.
Z postępowań mandatowych sporządzane były notatki z postępowania mandatowego, na których
podpisywał się pracownik komórki karnej skarbowej. Od 18.03.2011 r. zwolniono urzędy skarbowe
województwa łódzkiego z obowiązku sporządzania tego rodzaju notatek pod warunkiem dokładnego
i szczegółowego uzupełniania w tym zakresie podsystemu MANDATY.
Za 2011 r. do kontroli pobrano spray, w których sporządzono notatki.
Szczegółowej analizie poddano 28 spraw (11 z 2009 r., 10 z 2010 r. i 7 z 2011 r.).
Ustalono, że:


dokonywana jest prawidłowa kwalifikacja czynów (z wyjątkiem 4 spraw: w dwóch - zastosowano ją

nieprawidłowo, w jednym przypadku zastosowano niepełną kwalifikację prawną czynu i w jednym
przypadku bezzasadnie zastosowano art. 6 § 2 kks)


w opisach czynów z art. 56 § 4 kks nie wskazano, że czyn ten polega na tym, że „mimo ujawnienia

przedmiotu” bądź „mimo ujawnienia podstawy opodatkowania” nie złożono organowi podatkowemu
deklaracji,
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dokonywane opisy czynów nie zawsze odpowiadają opisom kodeksowym,



w przypadku czynów tzw. uszczupleniowych wskazywana jest kwota uszczuplenia (w dwóch

przypadkach nie wskazano tej kwoty, a w jednym wskazano ją w nieprawidłowej wysokości),


w sytuacjach, gdy nakładano karę grzywny na osobę inną niż wskazana w zawiadomieniu

o popełnieniu czynu zabronionego, nie załączono żadnych dokumentów świadczących o zasadności
przypisania odpowiedzialności tej właśnie osobie,


w jednej sprawie, nie załączono żadnych dokumentów świadczących o wyłączeniu niekaralności

określonej w art. 16 kks,


w przypadku tzw. zawiadomień zewnętrznych o popełnieniu czynu zabronionego poinformowano

NBP - w trybie w trybie art. 305 § 4 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks – o zastosowaniu postępowania
mandatowego,


postępowanie mandatowe prowadzone jest w oparciu o stosowne przepisy kodeksu karnego

skarbowego, kary grzywien nakładane są w ustawowych granicach.
Szczegółowy opis skontrolowanych spraw, zawierający m. in. nr ww. spraw i dane osób ukaranych w trybie
postępowania mandatowego, został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
IV. Sprawy, w których odstąpiono od wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
Numerację tego rodzaju spraw przyjęto zgodnie z numeracją zawiadomień o popełnieniu czynu
zabronionego.
Na okoliczność odstąpienia od wszczęcia postępowania karnego skarbowego sporządzane są notatki
urzędowe tytułowane „Odmowa wszczęcia dochodzenia”, zawierające zwięzły opis czynu, podstawę
prawną odstąpienia oraz krótkie uzasadnienie. Wszystkie skontrolowane odstąpienia podpisane są przez
pracownika Stanowiska Pracy ds. Karnych Skarbowych i zatwierdzone przez Naczelnika Urzędu
Skarbowego lub jego Zastępcę.
Na przedmiotowych notatkach nanoszony jest NR RKO, który stanowi nr kolejny odstąpienia od wszczęcia.
Daty widniejące na notatkach odpowiadają datom wpływu zawiadomienia o czynie zabronionym do
Stanowiska, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy faktycznie odstąpiono od wszczęcia
postępowania karnego skarbowego.
We wszystkich notatkach wskazywany jest art. 305 § 1 i 3 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks, który ma
zastosowanie do tzw. „zawiadomień zewnętrznych” i mówi m. in. o wszczęciu dochodzenia i odmowie
wszczęcia dochodzenia.
Wszystkie skontrolowane odstąpienia od wszczęcia dochodzenia są zasadne. Zastosowano w nich
prawidłowe podstawy prawne, odpowiadające stwierdzonym okolicznościom.
Szczegółowy opis skontrolowanych spraw w ww. zakresie, został przedstawiony w załączniku nr 1 do
niniejszego protokołu.
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XVIII. OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU
Kontrolujący: Przemysław Wrona – komisarz skarbowy
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym – wprowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wieluniu Zarządzeniem Nr 12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. obsługą prawną w Urzędzie Skarbowym
w Wieluniu zajmuje się Jednoosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Prawnej.
Zgodnie z § 25 Zarządzenia stanowisko podlega bezpośrednio Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
Od dnia 01.08 2007 r. na stanowisku Radcy Prawnego w wymiarze ½ etatu zatrudniona jest Pani
Małgorzata Szukalska – Skalska. Wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę wynosi 10 godzin
tygodniowo, w tym czas pracy w lokalu Urzędu – 8 godzin tygodniowo.
Radca Prawny jest obecny w Urzędzie Skarbowym w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 15:30.
Czas pracy w jednostce został ustalony w oparciu o ustawę z 6 lipca1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.
z 2010 r., Nr 10 poz. 65 ze zm.).
Zgodnie z § 25 ww. Zarządzenia do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska Pracy Obsługi
Prawnej należy:
•

opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

•

informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu;

•

wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Naczelnika Urzędu i Urzędu w postępowaniu
sądowym i administracyjnym, w szczególności przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism
procesowych;

•

opiniowanie aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Naczelnika Urzędu;

•

opiniowanie zawieranych przez Urząd umów cywilnoprawnych.

W trakcie kontroli, na podstawie udzielonych informacji ustalono, że Radca Prawny w szczególności:
1. opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych regulujących różne aspekty działalności Urzędu,
2. opiniuje zawierane umowy przez uprawnione osoby (w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych: Naczelnika i Głównego Księgowego), co oznacza, że ich treść jest zgodna z ustawą
o finansach publicznych i innymi przepisami regulującymi zasady zawierania umów,
3. opiniuje wnioski dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych,
4. udziela, w większości przypadków, ustnych porad i opinii oraz wyjaśnień i konsultacji. W sprawach
bardziej skomplikowanych (na pisemny wniosek) wydaje opinie pisemne, które przechowywane są
w aktach sprawy poszczególnych komórek organizacyjnych,
5. wydaje opinie prawne bez zbędnej zwłoki, w zależności od wagi zagadnienia i upływającego terminu do
załatwienia danej sprawy.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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XIX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Kontrolujący: Andrzej Jagodziński - specjalista
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 26 września do 14 października 2011 r.

Kontrola przeprowadzona została w zakresie:
Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne regulacje
prawne.
Okres objęty kontrolą: lata 2009 – 2011 do dnia kontroli.
Opis metody zastosowanej do wyboru próby kontrolnej:
Zgodnie z konspektem kontroli sprawdzeniu poddano wszystkie wydatki podlegające procedurom
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),tj. powyżej wartości
14.000 euro.
Wydatkowanie środków publicznych o wartości do 14.000 euro skontrolowano na podstawie zapisów
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz wewnętrznych
Instrukcji i Regulaminów. Wydatki te sprawdzono na podstawie indywidualnego wyboru dokonanego
przez kontrolującego, którego podstawą były najczęściej występujące nieprawidłowości w tych
postępowaniach w urzędach skarbowych województwa łódzkiego poddanych kontroli w roku 2010
oraz 2011.
W trakcie kontroli poddano sprawdzeniu 1 postępowanie z roku 2009, 2 postępowania z roku 2010,
oraz 2 postępowania z roku 2011, tj. 100% wydatków podlegających ustawie Pzp.
W trakcie kontroli poddano również sprawdzeniu wydatki środków publicznych o wartości do 14.000
euro
Z rejestru 42 wydatków w roku 2009 poddano kontroli 9.
Z rejestru 48 wydatków w roku 2010 poddano kontroli 9.
Z rejestru 44 wydatków w roku 2011 poddano kontroli 7.
Ogółem na 134 zarejestrowane wydatki poddano kontroli 25 z nich tj. 18% wydatków podlegających
ustawie o finansach publicznych.
Ustalenia w czasie przeprowadzonej kontroli:
•

Brak procedur ustawowych Pzp na usługi pocztowe.

•

W dokumentach prawa wewnętrznego nie określono precyzyjnie procedur postępowania
w przypadku wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 14.000 euro.

•

Nie przedstawiono do kontroli zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jakie
zamawiający zamieszcza niezwłocznie po jej wyborze na stronie internetowej urzędu.

•

Ogłoszenia o zamówieniach nie zawierają precyzyjnych informacji, jak tego wymaga ustawa.

•

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłane do wykonawców, którzy złożyli
oferty nie zawierają precyzyjnego terminu, w którym umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
145

•

Dokonano instruktażu dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
umów w sprawie zamówień publicznych pod kątem zgodności z prawem, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, równości podmiotów ubiegających się o
zamówienie publiczne, celowości i oszczędności środków publicznych.

Szczegółowy opis pozycji skontrolowanych oraz stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik Nr
1 do protokółu.
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XX. INFORMATYKA
Kontrolujący: Małgorzata Romek - st. informatyk
Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.09.2011r. w następujących obszarach:

1.Ochrona danych i administrowanie systemami informatycznymi w urzędzie.
2.Przechowywanie kopii.
3.Zarządzanie hasłami do systemów informatycznych.
4.Monitorowanie pracy systemów.
5.Zarządzanie dostępem do danych.
6.Zabezpieczenie pomieszczeń informatycznych.
7.Serwis.
8.Realizacja zakupów sprzętu komputerowego.
9.Poczta elektroniczna.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1 do protokołu kontroli.
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XXI. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W URZĘDZIE
Kontrolujący: Dorota Bączyk – komisarz skarbowy
Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją:
III. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)
IV. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania
z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)
V. Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie obsługi
kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych i składnic akt w tych organach (zmienione zarządzeniem nr 34 Ministra
Finansów z dnia 30 października 2003r. oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Finansów z dnia 17
lutego 2005r.)
Kierownikiem Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki i jednocześnie nadzorującym
pracę Składnicy Akt Urzędu w Wieluniu, jest Anna Menc.
Czynności związane z prowadzeniem Składnicy Akt wykonuje starszy inspektor Włodzimierz
Dudek.
Zgodnie z § 22 Zarządzenia nr 12/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 28 grudnia
2010r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Wieluniu,
prowadzenie Składnicy Akt należy do zakresu zadań Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki.
Pracownik prowadzący Składnicę Akt posiada odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji
„archiwisty zakładowego”. W dniu 25 listopada 1991r. ukończył kurs archiwalny I stopnia, 3 kwietnia
1992r. ukończył kurs archiwalny II stopnia organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Poznaniu Centralny Ośrodek Szkolenia Archiwistów Zakładowych.
Składnica Akt Urzędu Skarbowego w Wieluniu zajmuje dwa pomieszczenia na parterze budynku. Na
znajdujących się tam regałach przejezdnych i stacjonarnych (według oświadczenia pracownika
składnicy) ułożone jest ok. 650 mb. dokumentacji niearchiwalnej. Pomieszczenia są plombowane i
dostęp do nich posiadają pracownicy Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki.
Dokumentacja dotycząca ewidencji i identyfikacji podatników zajmuje ok. 198 mb. Przechowywana
jest w dwóch pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku. Dokumenty wkładane są w
koszulki, a następnie wpinane do segregatorów. Pomieszczenia są plombowane. Dostęp do
pomieszczeń posiadają pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej.
Urząd Skarbowy w Wieluniu przechowuje również dokumentację poza swoją siedzibą, tzn. w
Centralnej Składnicy Akt Urzędów Skarbowych Województwa Łódzkiego w Zgierzu. Do kontroli
przedłożono zestawienie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji przekazanej do CSA, z którego
wynika, że:
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Rok przekazania dokumentacji do CSA
2001
2007
2008

Liczba przekazanych spisów
46
3
20

Urząd Skarbowy w Wieluniu nie posiada programu komputerowego do zarządzania dokumentacją
znajdującą się w Składnicy Akt.
Do kontroli okazano roczne sprawozdania z czynności wykonywanych w Składnicy Akt w 2009 i 2010
roku, sporządzone zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 8 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych”.
Stosownie do Zarządzenia nr 15/2004 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 15 grudnia
2004r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Składnicy Akt w
Urzędzie Skarbowym w Wieluniu, powołano komisję która zobowiązana jest przynajmniej raz w roku
do przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowej pracy pracownika odpowiedzialnego za
funkcjonowanie Składnicy Akt. Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, który
przedkłada do zatwierdzenia Naczelnikowi Urzędu.
W Składnicy Akt prowadzone są następujące środki ewidencyjne (obowiązek ich prowadzenia wynika
z § 10 ust. 3 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach
skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych”):


Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych;



Spisy zdawczo-odbiorcze akt;



Karty udostępnienia akt;



Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej wraz ze spisami dokumentacji niearchiwalnej
przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Ad.1.
Okazany do kontroli wykaz spisów zdawczo-odbiorczych prowadzony jest od 1993 roku. Do wykazu
wpisano spisy od nr 1 do nr 497. Wykaz zawiera kolumny według wzoru w załączniku nr 1 do
wymienionej wyżej instrukcji. Do Składnicy Akt Urzędu przyjęto:
•

w 2009r. 28 spisów;

•

w 2010r. 67 spisów;

•

w 2011r. 24 spisy.

Ad.2.
Według oświadczenia pracownika Składnicy komórki organizacyjne przechowują akta spraw przez
dwa lata a następnie przekazują je do Składnicy Akt zgodnie z § 10 ust. 8 „Instrukcji w sprawie obsługi
kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych”. Przekazywanie akt odbywa się na podstawie spisów
zdawczo-odbiorczych sporządzonych zgodnie z § 11 ust. 6 wymienionej wyżej instrukcji. Komórki
organizacyjne przekazują akta załatwionych spraw w rocznych kompletach stosownie do z § 11 ust. 8
wymienionej wyżej instrukcji.
Do kontroli wybrano spisy zdawczo-odbiorcze o numerach: 273, 385, 433, 444, 496, 497, które
sprawdzono pod względem ich zgodności ze wzorem w załączniku nr 4 do wymienionej wyżej
instrukcji. Sprawdzono również opisy na teczkach z dokumentacją przechowywaną w Składnicy Akt i
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porównano je z opisami w spisach zdawczo-odbiorczych. Stwierdzono, że dokumentacja jest opisana
prawidłowo.
Przekazywanie

dokumentacji

przez

komórki

organizacyjne

odbywa

się

według

terminarza

opracowanego przez pracownika prowadzącego Składnicę Akt w porozumieniu z kierownikami
właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z § 9 ust.2 i ust.3 pkt 1 „Instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach
skarbowych”.
Ad.3.
Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji dla celów służbowych dokumentacji odbywa się na
podstawie „Kart udostępnia akt” stosownie do wymogów zawartych w załączniku nr 3 do „Instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w
urzędach skarbowych”. W przypadku gdy dokumentacja jest wypożyczana poza lokal Składnicy Akt,
na wypożyczonej teczce wpisywana jest liczba załączników wypożyczanych akt do czego zobowiązuje
zapis § 12 ust. 5 wymienionej wyżej instrukcji. Karty na udostępnienie akt wkładane są do
skoroszytów według kolejności składanych zamówień z podziałem na:


Udostępnienia akt ze Składnicy Akt Urzędu:

•

w 2009r. od nr 1 do 23 (23 szt. udostępnień);

•

w 2010r. od nr 1 do 24 (24 szt. udostępnień);

•

w 2011r. od nr 1 do nr 25 (24 szt. udostępnień i 1 szt. wypożyczenia).



Udostępnienia akt z Centralnej Składnicy Akt Urzędów Skarbowych w Zgierzu:



w 2009r. od nr 1 do 9 (9 szt. wypożyczeń);



w 2010r. 1 ( 1szt. – kserokopia).

Ad.4
Stosownie do § 14 i 16 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w
izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych” Urząd Skarbowy w Wieluniu w 2009, 2010 i
2011 roku przeprowadził procedurę brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej
się w Składnicy Akt Urzędu oraz w 2010 roku w Centralnej Składnicy Akt Urzędów Skarbowych
Województwa Łódzkiego w Zgierzu.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 27 marca 2007r. oraz
Zarządzeniem nr 4/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z dnia 7 lutego 2011r w Urzędzie
powołano komisję „do przeprowadzenia wydzielenia nieprzydatnej dokumentacji niearchiwalnej
przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie”.
Niszczenie dokumentacji w 2009r. zostało przeprowadzone na podstawie zezwolenia Archiwum
Państwowego w Łodzi nr 121/09 z dnia 11.03.2009r., zniszczono 112,95 mb. dokumentacji.
W 2010r. niszczenie dokumentacji zostało przeprowadzone na podstawie zezwoleń Archiwum
Państwowego w Łodzi: nr 96/10 z dnia 10.02.2010r. (47,65 mb dokumentacji z Urzędu Skarbowego w
Wieluniu) i nr 75/10 z dnia 26.01.2010r. (25,05 mb. dokumentacji z Centralnej Składnicy Akt w
Zgierzu). Łącznie zniszczono 72,70 mb. dokumentacji.
W 2011r. niszczenie dokumentacji zostało przeprowadzone na podstawie zezwolenia Archiwum
Państwowego w Łodzi nr 64/11, zniszczono 21,45 mb. dokumentacji.
Okazane do kontroli protokóły oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisy dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie sporządzono zgodnie ze wzorem w
załączniku nr 5 i 6 do wymienionej wyżej Instrukcji.
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Zestawienie z wykonania czynności w Składnicy Akt Urzędu Skarbowego w Wieluniu za 2009, 2010 i
2011 rok (do dnia kontroli – 15.09.2011r.):
szt.

2009
mb.

2010
szt.
mb.

szt.

2011
mb.

Wyszczególnienie
Liczba spisów przyjętych do Składnicy Akt

28

64,00

67

66,00

24

76,50

Urzędu
Dokumentacja

25

112,95

15

47,65

35

21,45

-

3

25,05

-

24
1

-

przekazana

do

niszczenia

z

Urzędu Skarbowego w Wieluniu
Dokumentacja przekazana do

niszczenia

z

Centralnej Składnicy Akt w Zgierzu
Wypożyczenia akt ze Składnicy Akt Urzędu
Wypożyczenia akt z Centralnej Składnicy Akt

23
9

25
-

-

w Zgierzu
Informacje zamieszczone w powyższej tabeli wynikają z okazanych sprawozdań oraz informacji
uzyskanych od pracownika Składnicy Akt Urzędu w trakcie kontroli.
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XXII. OCHRONA FIZYCZNA ORAZ ZABEZPIECZENIE
KANCELARII MATERIAŁÓW ZASTRZEŻONYCH
Kontrolujący: Ryszard Jaworski - Kierownik kancelarii tajnej Izby Skarbowej w Łodzi
Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 - 20 września 2011 r.
Skontrolowany temat opisany został w treści załącznika nr 1 do protokołu kontroli.
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XXIII. ANALIZA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Kontrolujący: Joanna Bartczak – st. komisarz skarbowy
Celem kontroli było dokonanie oceny wywiązywania się przez Urząd Skarbowy z obowiązku
przeprowadzania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, zgodnie z przepisami
zawartymi w:
VI. artykule 24h i nast. ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.)
VII. artykule 25c i nast. ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.)
VIII.artykule 7c i nast. ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1590 z późn. zm.)
1. Oświadczenia majątkowe samorządowców.

Obsługa i analiza oświadczeń majątkowych do 31.12.2010 prowadzona była przez Dział Podatku
Dochodowego od Osób Fizycznych - § 30 pkt. 19 Regulaminu Organizacyjnego.
Zgodnie z zapisem w Regulaminem Organizacyjnym Urzędu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku
§ 18 pkt. 2 – do zadań Wieloosobowego Stanowiska Pracy Analiz i Planowania (AP) należy analizowanie
oświadczeń majątkowych.
Oświadczenia majątkowe jawne, które wpływają do Urzędu wprowadzane są do aplikacji Biblioteka Akt.

Zakres działania Urzędu Skarbowego obejmuje wchodzące w skład powiatu wieluńskiego gminy:
Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas.
Kontrolujący przejrzał 350 szt. analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Przechowywane są one w szafach drewnianych, w segregatorach z zachowaniem podziału na
poszczególne gminy.
We wszystkich teczkach zawierających oświadczenia majątkowe znajdują się adnotacje o przeprowadzonej
analizie porównawczej dokonanej na podstawie

informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych

złożonych w latach ubiegłych.
Analiza ta dokonywana jest na zasadzie porównywania danych zawartych w złożonych oświadczeniach
majątkowych dokumentacją zawierającą dane o podatniku, znajdujących się w posiadaniu urzędu, tj. m.in.:
deklaracji PCC-1, PIT-11, kopie aktów notarialnych, aktów kupna sprzedaży, dokumenty pożyczek,
darowizn, dane znajdujące się w systemie POLTAX, CZM (czynności majątkowe) .
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Przygotowywane są również zestawienia porównawcze oświadczeń majątkowych z latami poprzednimi.
W dniu 04 marca 2011 roku wprowadzono w Urzędzie Instrukcję I-023/2 – „Analiza oświadczeń
majątkowych składanych przez radnych, pracowników samorządowych, posłów i senatorów oraz sędziów,
prokuratorów.”
Załączniki do powyższej Instrukcji stanowią formularze wewnętrzne dot. analizy oświadczeń majątkowych:
• F-055/2 – samorządu gminnego,
• F-056/2 – samorządu powiatowego,
• F-057/2 – samorządu województwa,
• F-058/2 – posłów i senatorów,
• F-059/2 – sędziów,
• F-060/2 – prokuratorów,
• F-142/1 – Rejestr udostępnionych oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów i sędziów.

Zgodnie z zapisami w Instrukcji I-0010/1, przeprowadzoną analizę oświadczenia majątkowego podpisuje
pracownik dokonujący analizy, następnie przekazuje ją celem akceptacji Kierownikowi, który po akceptacji
przekłada wynik analizy kierownikowi urzędu do ostatecznej akceptacji, w tym przypadku – Zastępcy
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu.

W odrębnych teczkach znajdują się pisma kierowane do Rady Miasta Wieluń oraz Rad poszczególnych
Gmin zawierające roczną informację dotyczącą przesłanych do Urzędu oświadczeń majątkowych. Pisma
te zawierają dokonaną analizę formalną jak i merytoryczną otrzymanych oświadczeń.
Sprawozdania z przeprowadzonej analizy kierowane są do organów samorządowych z zachowaniem
ustawowego terminu, tj.: do dnia 30 października.
2. Zakresy obowiązków pracowników urzędu.


W regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzonego przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej Zarządzeniem nr 10 z dnia 15 grudnia
2010r., zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 17 grudnia 2010roku,
obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011r., znajdują się zapisy dotyczące przyjmowania oraz
przechowywania oświadczeń majątkowych w urzędzie w odpowiednich komórkach
organizacyjnych.



W zakresach obowiązków pracowników urzędu znajdują się zapisy dotyczące prowadzenia analiz

oświadczeń majątkowych.
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Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono
w Urzędzie Skarbowym w Wieluniu.
Integralną część protokołu stanowią załączniki w ilości 22 szt.

Poinformowano Naczelnika Urzędu Skarbowego o prawie do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, co do
ustaleń zawartych w protokole w terminie 21 dni od daty podpisania niniejszego protokołu.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli Urzędu pod pozycją nr 1/2011.
Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu z jego treścią podpisano.
Łódź, 2012-01-18

Na oryginale podpisał
Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Wieluniu
Waldemar Krej
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