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Krak6w, dnia 20 grudnia 2019 r
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rzqdowej (Dz. U. z 201I r. poz. 1092)
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Przedrniot i okres objtty
kontrol{

Termin prreprowrdzanii
kontroli

Andzcj Dalczyriski

Prawidlowoii slosowania procedury kontrolnej i
kontroli podalkowych. Okres objqty kontrolq 2018

lll-l:.27-29. 1 1.1019 r.. oraz 0l-06.12.2019

lerminowoSd pro!vadzcnla
oraz I VI 2019 r.

r. (13 dni rotxrczych)

Pozyty\vna z uchybieniami

l. Ustalenis og6lne
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzqdu Skartowego w Wicliczce zadania

objqtc zakcscm niniejszej kontroli realizuje Rcferat Kontroli Podatkowcj (SKP). ktory
lEcznie z kierownikiem na dziei rozpoczgcia niniejszej kontroli liczyl 7 pracownikow.
BezpoSredni nadzor nad prac4 Referatu SKP sprawuje Naczelnik Urzgdu Skarbowego
w Wicliczce (NUS).

Liczba i efekt'rywro5i przeprowa&onych kontroli w okresie: 01.01.2018 r.

31.12.2018 r oraz 01.01.201 9 r. 30.06.2019r. (wg sprawozdania MF-9PS)
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I poho!^ 2019
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2.602.642 (4.|l5020 - 2 602.642 -

Z *ska2nika el'ektyu,noSi kontroli celno skarborvej i kontroli podatkowych za I p6lrocze
2019 roku wynika, i2 udzial kontroli pozytywnych (z ustalcniami podatkowymi powy2c'j

3.000 zl) dla US Wicliczka wyniosl 9l% i byl to 3 wynik na 28 urzgdow skarbowych woj.
rnalopolskiego. Za 2018 brak danych. poniewa2 nie bylo przedmiotowego wskaznika. Ogolna
skutccznoic kontroli KP.EKO (miomik occniajqcy) za I piboczc 2019 roku wyniosla 97,l6

".4, (pozion do osiqgnigcia 69%) - 3 wynik na 28 urzgd6w skarbo*ych. Natomiast

,,Rozbie2noSC pomigdzy kwotami wynikajqcymi z ustaleti kontroli a decyzj4 / korektq /
wplatq" (micmik monitorujqcy KP.RKD) za I pohoczc 2019 rok wyniosla 10,67% (zaktadany
pozionr l0%) - l6 wynik na 28 urzgd6w skarbowych. Za 2018 brak danych dla miernikow
KP.EKO oraz KP.RKD, poniewaz w tynr czasie nie istnialy.

W okrcsic od 0l.0l.20lli r. do 30.06.2019 r. Kicrownik Rcferatu Kortroli Podatkowcj
(SKP) przsprowadzil w kom6rce kontroli og6lem 13 kontroli flrnkcjonalnych (po 2 na
kwanat, za 2Q2019 - I kontrola), klore dotyczyly nastgpujqcych temat6w:
- kontrola prawidlowoSci cwidcncjonowaria postgpowan kontrolnych w podsystemic
KONTROLA (kwoty uszczupleri, kwoty blqdow. opis obszar6w ryzyka) za lQ20l8 r.,
- kontrola terminoworici zatwierdzania postQpowai kontrolnych w podsystemie KONTROLA
2a 2015 , 2016 i 2017 r.,
-kontrola prawidloworici cwidencjonowania obszar6w ryzyka w podsystemie KONTROLA.
-kontrola terminowosci zatwierdzenia postgpowai w podsystemie KONTROLA
za I i 2Q2018r.,
-kontrola prawidlowoici ewidencjonowania informacji w podsystemie KONTROLA
o u'ykorzystaniu plikow JPK.
-sprarvdzcnic prawidlowo6ci ewidencjonowania postgpowai kontrolnych zc statussm
.,kqntrole w toku" (ustalenia najakim etapie s4 kontlole podatkowe).
- poprawnosi sporz4dzania dokument6w,
- tcrminowosc i poprawnost wprowadzania danych do podsystemu KONTROLA.
W wyniku kontroli zalecono m.in.:
- prawidlowe i rzetelne wprowadzanie danych do podsystemu KONTROLA.
- wykorzystywanie plikow JPK w kontrolach, oraz uzupelnienie infomracji o ich
wykorzystaniu *' podsystcmic KONTROLA.
- niezwloczne zakoiczenie postgpowan kontrolnych, po zeb.aniu materiafu dowodowego.
- slosowlnie procedur kootroli podatkowcj oraz poprawnoSi i kompletnoSc protokol6w
z czynnoSci kontrolnych,
- terminowe przekazywanie akt kontroli do kom6rki wymiarowej,
- biezqce wprowadzanie do podsystemu KONTROLA zawiadomien o przesunigciu termin6w
zakonczcnia kontroli oraz zachowanic nale2ytcj starannoSci, rzctclnoici przy wprowadzaniu
danych do podsystemu KONTROLA.

T.gotJnie t. Rcgulaminem Organizacyjnym bezpo3redni nadz6r nad pracq Releratu
Kontroli Podatkowcj (SKP) sprawuje Naczclnik Urzgdu Skarbowego, ktory w I p6lroczu
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2019 roku przeprowadzil w kom6rce SKP 2 kontrole funkcjonalne w zakesie terminowoSci
realizowania spraw (w 2018 roku brak kontroli w tcj komorcg). W zwiqzku ze stwiudzonymi
nieprawidlowoSciami zalecono m.in:
- na bie24co i chronologicmie wl4czac dokumenty stanowiqcc dow6d rv postgpowaniu
kontrolnlm do akt gl6wnych z zachowaniem zasad anonimizacji i procedur wlqczania
i wyl4czania dokunent6w,
- przestrzegad terminowosci zawiadamiania podatnikdw o przcwirlywanym tcrminie
zakoriczenia kontroli (art. 284b g 2 O.p.).
- przestrzegai aktualnych podstaw prawnych i przepis6w podatkowych.
- podpisywai zawiadomienia o przesuniqciu terminu zakonczenia konfoli w trybie art.284b

$ 2 O.p. z uzyciem przez pracou,nik6w pieczqtki z upowa2nienia Naczelnika,
- bie2qce dokon,.wanie wpis6w do sytemu KONTROLA. w tym aktlalizowanie daty
przewidyrvanego zakonczenia postQpowania kontrolnego.

ll. Ustalenia szczegrilowe

PrawidlowoS6 stosowania procedury kontroli zgodrie z obowi4zuj4cymi przepisami
i terminowosc prordsdzenia kontroli podatkowych.

Z podsystemu KONTROLA wygenerowano 2 raporty o nazwic ,,Wykaz kontroli
podatkowych - wszystkie podatki" (R,KON-RAP,I2) zakoiczonych i zatwicrdzonych
w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., oraz 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. Raport za 20lll
rok liczyl 59 kontroli l,la6ciwych {w rym 55 z wynikiem pozyt}'wnych), oraz 27 kontroli
doraZnych (w tym 22 z wynikiem pozytywnym). Raport za I polrocze 2019 liczyl 42 kontrolc
wlaiciwe (w tym z wynikiem pozytywnym 39\, oruz 2 kontrole dora2ne zakoitczone
wynikicm pozytywnym. Ponadto wygenerowano z podsystemu KONTROLA rapo(
,,Ewidencja zawiadomief o zmianie terminu zakoliczenia kontroli lub przedlu2eniu czasu

trwania konholi" za okcs 01.01.2018 - 30.06.2019 (kod raportu R_KON EWD_PZT).
PEedmiotowy raport zawieral 27 zawiadomieh wydanych na podstawie art. 284b S 2 O.p..
kt6rc dotyczyly 15 postQpowai kontrolnych. W oparciu o u'/w raporty do kontroli
wytypowano metod4 losowq lqcmie 20 kontroli podatkowych (12 zakoirczonych 2018 rok,
oraz 8 zakoriczonych w I p6lroczu 2019 roku). W 17 przypadkach konlrole zakoriczyly siQ

wynikicm pozytywnym, w 3 przypadkach wynikiem negat)'wnym (rie stwicrdzono
nieprawidlowoici). W wyniku przeprowadzonej arLalizy akt kontroli nie stwier&ono
nieprawidlowosci dotycz4cych stosowania procedury podatkowej, w zwiiyku
z prowadzeniem kontroli podatko*ych (Dzial Vl Kontrola podatkowa .' ustawa z 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, Roz&ial 5 Ograniczcnia kontroli dzialalnoSci gospodarczcj-
ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiqbiorc6w). Wyst4pity natomiast uchybienia
wynikaj4ce z braku nalerytej starannosci i dokladno6ci kontrolujqcych w trakcie prowadzcnia

kortroli podatkowych, co przejawialo sig m.in. w przypadkach;
- niewypelnienia ,,W zawiadomieniach o zamiarze wszczgcia kontroli podatkowe.j" w czqSci

E poz. Zl,.,lmiq i Nazwisko" osoby. kt6ra wyrazila zgodq na wszczqcie kontroli przcd

uptywem 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia - zawsze jest jednak podpis tej osoby

6637,6610),
- niewypelniania ,,W imienn).rn upowa'2nieniu do prz€prowadzania kontroli podatkowcj"
w cz93i E ,,Pokwitowanie dorgczenia upowairieni,a" poz.34,Nazwisko i imiQ" osoby ktorcj
zostalo dorQczonc upowa2nienie -. zawsze jest jednak podpis tej osoby z datq dorgczcnia
(np. konlrole nr 6413, 6282, 6619, 6548),
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Zgodnic z art. 284b $ 2 O.p. o ka2dl,rn przypadku niezakoticzcnia kontroli w tcrminie
wskazanym w upowa2nieniu, o kt6rym mowa w art. 283 O.p., konnoluiecy obowiEzany jest
zawiadomid na piSmic konaolowanego, podajqc przycryny pzcdfu2coia terminu zakoriczenia
kontroli i wskazujqc nowy termin jej zakoiczenia. Na podstawie raportu .,Ewidencja
zawiadomicri o zmianic terminu zakonczenia kontroli lub prz-cdlu2eniu czasu tnr,ania
konkoli" za okres 01.01.2018 30.06.2019 (kod raportu R_KON_EWD_PZT), ustalono, i2
w przyradku I5 kontroli podatkowych wystqpila konieczno6i zawiadomienia
kontrolowanych o niczakoiczeniu kontroli w terminie \rskazanym na rv upowa2licniu do
kontroli. W ll przypadkach konfole zostaty juz zakoriczone, w 4 przrypadkach s4 w toku.
Przyczynq przcdlu2cnia termin6w zakonczcnia konholi byly: wnioski o kontrole transakcji
u kontnhentow, konieczno3c przesluchania 3wiadk6w. koniecznoii pozyskiwania intbrmac.ji
z r62nych adn:inistracji podatkowych oraz prokuratury i iu. Wszystkie zawiadomicnia
spelniajq wymogi prawne wynikajqce z art. 284b $ 2 O.p. tj- podaj4 pvyczyny przedfuZenia
t*minu zakoriczcnia kontroli i wskazujq nowy termin jej zakoriczenia. Nie wyst4pil 2aden
przypadck skorrystania przez kontrolowanego z instytucji ponaglenia. oraz skargi na
przcwleklo6i kontroli.
Strvierdzonq natomiast 2 przypadki uchybiei, kt6re polegaty na skierowaniu zawiadomieii do
kontrolowanych z art. 284b $ 2 O.p., po uplywie terminu do zakoiczenia kontroli (konlrole
6282, 637"1\. Z u:ryskanych wyjasnieri wynika, i2 w okresach tych nie byly pode.jmowanc

2adne czynnoici kontrolre. a tym samym nie gromadzono dokument6w stanowi4cych dowod
w postgpowaniu podatkowym (art. 284b $ 3 O.p.). W I pzypadku. kontrola (6413) zostala
zakonczona w terminie wskazan),m na upowa2nieniu. natomiast protok6l kontroli zostal
wyslauy drogq pocr.tow4 po upiywie terminu z&koriczcnia kontroli wynikajqccgo
z upowa2nicnia do kontroli - w okrcsie miEdzy datq zakobczcria kontroli wynikajEcq
z upowa2nienia. a datq wysylki prctokolu nie dokon)nvano 2adnych czynno6ci kontrolnych.
W przypadku kontroli 6498, 6489, 6610, 6548 zawiadomienia (4) zostaty podpisane przez
pracownik6w bez ui-ycia pteczgci z,tp. Naczelnika Urzgdu Skarbowego.
Pooadto wystqpily uchybicnia polcgaj4ce na nieewidencjonowaniu w podsystemic
KONTROLA wszystkich zawiadomieri o zmianie terminu zakonczcnia konroli lub
przcdluieniu czasu tr-wania kontroli, oraz nieaktualizowanie w podsystemie dat zakoiczcnia
kontroli w z.wi4z,ku z wydawanymi zawiadomieniami (kofltrole 64911, 6489, 6282, 6242.
6451,6420). Przedmiotowe uchybienia majq wplyw na rzetclno6i rapo u z prowadzo[ych
kontroli, ktorym mija przewidziany termin zakoiczenia kontroli (R_KON_RAP_TERM).
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- nicwypclniania ,,W imiennym spowaznicdu do przeprowadzania konftoli podatkorvej"
rv czqii C ,,Zakrcs, data rozpoczgcia kontroli i przewidywany termin jej zakoiczenia" poz.29
,,Data rozroczqcia kootroli w trybic art. 284 $ I O.p." (kontrole nr 6498,6548,6420),
- nie w'skarywanic w protokole kontroli (w czgSci A.4.) wprost miejsca prowadzenia
c:rynnoici kontrolnych (np. kontrola nr 6551,6282),
- braku wzmianki w protokolach kontroli, 2e ,jeden egzemplarz protokofu konkolujqcy
dorgcza kontrolowancmu, 2_-14gfu92gaig11 zal4czonych do protokolu kontroli fotokopii,
odpis6w i wydrukow z akt, ksiag oraz innych, dokument6w udostgpnionych pruez

kontolowarego, kt6re zostat zw::6cone przez koBaolujEcago (art. 290 $ 6 O.p.) - kontrole
64',7 1. 645 l, 6420, 66 I 0, 6548. 6282,
- braku w protokole informacji o dokonaniu wpisu do ksiqi-ki konroli (art. 57 p.p.) - kontrolc
6531. 64"17.

Ponadto w I przypadku stwierdzono brak adnotacji siui.bowej sporz4dzonej na okolicznoSt
zniszczetia I egzemplaLza protokolu konholi, kt6ry pozostal w urzgdzie skarbowym,
co wiqzalo si9 z koniecznoSci4 potwierdzenia kserokopii protokolu za zgodno6i z oryginalem
br;dilcyn w posiadaniu podatnika (kontola nr 6477).
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Zc sporz4dzonego w rrakcic kontoli (02.12.2019 r.) raportu wynika. i2 w przypadku
9 kontroli podatkowych tcrmin zakohczenia konrroli upll'rva za 29 dni. natomiast
w I przypadku za l3 dni. Zgodnie z podrgcznikiem u2ytkownika podsystemu KONTROLA
raport zrwiera dane o trwaj4cych postgpo\ /aniach kontrolnych. dla kt6rych minie (minql)
przcwidywany termin irakoiczcnia kontroli za ilo66 dni podan4 jako przedzial (od do)
liczonq od daly systemov/ej (dnia bic24cego) w przod lub w tyl. Termin zakonczcnia kontroli
pobierany jest z upowaZnienia lub zawiadomienia o przedlu2cniu terminu zakohczenia
kontroli takiego, dla kt6rego przewidywana data zakoirczenia kontrolijest najpozniejsza.

Zgodnie z ,,Wytycmymi do wprowadzania danych do podsystemu KONTROLA "
kontrole nale2y zatwietdTaa w terminie do 60 dni od daty zakoiczenia kontroli, jednakie nie
po2niej ni2 w dniu przckazania protokolu kontroli do kom6rki wymiarowcj. Datq przckazania
protokofu do komorki wymiarowej raleity wprowadzi6 do podsystemu KONTROLA.
W takcie kontroli przeanalizowano 20 kontroli podatkowych pod k4tem szybkoSci
zatwisrdzania konaoli podatkourych w podsystemie KONTROLA i ustalono, i2 najszybcici
kontrola zostala zatwierdzona po I dniu (6542), najpozniej po 84 dniach (6242) od
zakoriczcnia kontroli. Sredni czas zatwierdzenia kontroli w podsystcmie KONTROLA
w badancj probie w1.ni6sl ok.22 dni. W kaidym przypadku wpror,r'adzono do podsystemu
KONTOLA datq przekazania prolokolu do kom6rki postgpowan podatkowych (SPV).
Najszybciej protok6l kontroli zostal przekazany do kom6rki SPV po I dniu, najpo2niel po 7l
doiach od zakofrczcnia kontroli. Srcdni czas po jakim przckazano protokoly w badanej pr6bic
to 22 dni. W przypadku dat zatwierdzenia konuoli w podsystemie KONTROLA srwierdzono
kilkudniowe ro2nice migdz, datq zatwierdzenia kontroli wg podsystemu KONTROLA. a datq
wynikajqcq z akt kontroli (65 14,655 I,6498,661 9), taka sama s),tuacja wystqpila, rownici
w przypadku dat ptzekazania protokol6w kontroli do kom6rki SPV (r62nicc miqdzy datq
z podsystemu, a datE wynikajqcE z akt kontroli 6542, 6551, 647'1, 6619,6637). Wigkszc
r6Tnice czasowe w datach przekazania protokol6w kontroli wystEpity przy kontrolach 46973
(6 dni), 6548 (8 dni). 6642 (8 dni), 6282 (29 dni). 6413 (32 dni). 6385 (130 dni), co nic
powinno miei miejsca (daty w systemie s4 wczeiniejsze, nii wynika z akt kontroli).

lll. \ nioski i zrlecenia pokontrolne
Na podstawie dokonanych w trakcie konfoli ustalen og6lna ocena realizacji zadan

bgd4cych przedmiotem niniejsze; kontroli jest pozytywna z uchybieniami, z uwagi na opisanc
u czEici II sprawozdania uchybienia.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia nie pociqgajE za sobE nastQpstw
linansowych. jak rtrwnie2 w zakresie realizowanych zada6. Wynikaly one gl6wnie z braku
nalezl^cj staraonosci i dokladno6ci zc strony pracownik6w prowadz4cych kontrolc
podatkowe. Nale2y zauwaiy6, i2 przedmiotowe uchybienia zostaty r6wnic2 stwicrdzonc
w trakcie kontroli funkcjonalnych prowadzonych przez Naczelnika Urzgdu Skarbowego oraz
Kicrownika Rcferatu SKP, przed rozpoczgcicm ninicjszc.i kontroli (\l zwi4zku z tym podjgto
ze shony organu podatkowego dzialania w celu ich wyelimioowania).

Jednak2e, maj4c na uwadze dokonan€ ustalenia i wnioski z kontroli Dyrektor Izby
Adminisracii Skarbowci w Krakowic zaleca:
l. Wzm6c nadz6r nad pracownikami kom6rki SKP w celu zachowania naleZyej stararnoSci,

dokladno3ci i vetelno6ci w trakcie czynno5ci kontrolnych, sporzqdtania protokol6w
z kontroli, oraz cwidcncjonowania danych w podsystcmic KONTROLA,

2. Przestzegat obowi4zuj4cych przepis6w w zakesie informowania kontrolowanych
o kazdym prrypadku niezakonczenia kontroli w terminie wskazanym w upowa2nieniu
(art. 284b $ 2 O.p.) - zawiadomicnia o przcdlu2eniu tcrminu zakonczcnia kontroli,
powinny byi zawsze wysylane przed uplrvem terminu do przeprowadzenia kontroli
i na bie2qco wprowadzane do podsystemu KONTROLA.

5
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Ponadto w ramach dobrych praktyk proponuje si9, aby zawiadomicnia
o przedlu2eniu tcrminu zakonczenia konroli (2E4b $ 2 O.p.) byly podpisywane przcz
Naczelnika Urzqdu Skarbowego, co wzmocni nadz6r nad lermitowoSciq prowadzonych
postqpowail kontrolnych.

IV, Wyznaczenie terminu do przedstawicnir iflformrcji o wykoltaniu zalccei
pokontrolnych

Vy' terminie 30 dni od dnia otrz).mania sprawozdania naleiy poinformowai Dyrektora lzby
Administracji Skarbowej w Krakowie o sposobie wykonyrrania zalecei. wykorzystaniu
*niosk6w lub przyczynach ich nicwykorzystania albo o innym sposobie usunigcia
nieprawidlowo6ci lub uchybiei.

V. Pouczcnic

Zgodnie z. art. 52 ust. 5 ustawy z dnia l5 lipca 201I r. o kontroli w administracji rz4dowej,
kicrownik jcdnostki kontrolowancj, w tcrminic 3 dni od dnia otrzymania sprawozdania
z kontroli, ma prawo przedstawii do niego stanowisko. Nie wstrrymuje oro realizacji ustalei
kontroli-

Na oryginale podpis:

DYREKTOR
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Tadeusz Gibas

Otrzymujq
L adrcMt
7. ala
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