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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Zakres
kontroli, tj.
przedmiot
kontroli i okres
objęty kontrolą

Przedmiot kontroli: Weryfikacja zeznań podatników podatku dochodowego od osób
prawnych deklarujących dochody zwolnione od podatku (art. 17 updop).

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. - 31.08.2016 r.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Skarbowy w Prudniku
ul. Kopernika 1 A
48-200 Prudnik

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Pani Bożena Pilarska
Naczelnik Urzędu Skarbowego od dnia 13.12.2013 r.
Pan Jarosław Sitek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego do dnia 12.12.2013 r.

Kontrolerzy: Ewelina Walczak, starszy inspektor - koordynator kontroli
Krzysztof Juruć, inspektor
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr 19/2016
z dnia 26.09.2016 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

28.09.2016 r. – 04.10.2016 r.

Podstawa
prawna
prowadzenia
kontroli

Art. 6 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.
Nr 185, poz. 1092)

Wpisano
do ewidencji
kontroli

Poz. 2/2016

Zagadnienia
objęte kontrolą

Zakres badania obejmuje następujące zagadnienia kontroli:
Rozwiązania organizacyjne w zakresie monitorowania podatników nieskładających1)
zeznań CIT-8 oraz korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Działania podejmowane przez urząd skarbowy wobec podatników, którzy nie złożyli2)
zeznań CIT-8 za rok 2014 i 2015.
Działania podejmowane przez urząd skarbowy wobec podatników korzystających ze3)
zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.
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Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.4)

Ocena kontrolowanej działalnościII.

Ocena ogólna Działania kierowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku w badanym
zakresie oceniono pozytywnie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku zrealizowane w okresie od
01.01.2013 r. do 31.08.2016 r. zostały ocenione pozytywnie w zakresie:
rozwiązań organizacyjnych dotyczących monitorowania podatników nieskładających
zeznań CIT-8 oraz korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
działań podejmowanych wobec podatników, którzy nie złożyli zeznań CIT-8 za rok
2014 i 2015,
działań podejmowanych wobec podatników korzystających ze zwolnienia od podatku
dochodowego od osób prawnych.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

Rozwiązania organizacyjne w zakresie monitorowania podatników nieskładających zeznań CIT-8 oraz1.
korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

Stan prawny Zarządzenie Nr 9/2012 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia1.
13 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Skarbowego w Prudniku.
Zarządzenie Nr 4/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia2.
31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Skarbowego w Prudniku.
Zarządzenie Nr 52/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2015 r.3.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Prudniku.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Skarbowym w Prudniku zadaniami z zakresu
monitorowania podatników nieskładających zeznań CIT-8 oraz korzystających ze
zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych zajmował się Samodzielny Referat
Obsługi Bezpośredniej – zwany dalej „OB”. Za realizację ww. zadań odpowiedzialna była
1 osoba, nad którą sprawował nadzór Kierownik OB.
Zasady monitorowania podatników nieskładających zeznań CIT-8 oraz korzystających ze
zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych nie zostały uregulowane aktami prawa wewnętrznego.

Z wyjaśnień Kierownika OB wynika, że Urząd co roku wzywa podatników podatku
dochodowego od osób prawnych do złożenia brakujących zeznań. Podstawę do tworzenia
listy wezwanych stanowi wydruk niezłożonych zeznań z aplikacji e-ORUS. Urząd
odstępuje od wezwań podmiotów, o których wiadomo, iż nie prowadzą już działalności
gospodarczej, nie posiadają żadnego majątku, a pod wskazanym adresem działalność
gospodarczą prowadzi inny zarejestrowany podmiot lub nie ma tam oznak prowadzenia
działalności. Ponadto pod uwagę brany jest rok podatkowy wskazany przez podatnika.
Wezwania obejmują tylko wskazany w aplikacji e-ORUS rok podatkowy. Urząd wzywa
podatnika do złożenia wszystkich brakujących zeznań podatkowych, w sytuacji gdy
możliwy jest kontakt z podatnikiem.
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Ponadto w złożonych wyjaśnieniach wskazano, iż Urząd monitoruje podatników podatku
dochodowego od osób prawnych korzystających ze zwolnień od podatku na podstawie
art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - zwanej
dalej „updop”. W pierwszej kolejności Urząd analizuje, czy dany podmiot ma prawo do
zwolnień ze wskazanego art. 17 updop. Na zeznaniu pracownik potwierdza dokonanie
takiego sprawdzenia. Analiza prowadzona jest w większości przypadków jeszcze przed
wprowadzeniem załącznika CIT-8/O do zeznania CIT-8 do systemu POLTAX. Urząd
kładzie szczególny nacisk na analizę złożonych zeznań CIT-8,
w których podatnicy wykazali poniesioną stratę. W 2016 r. wszystkie podmioty
w prawidłowej wysokości odliczyły straty z lat poprzednich. Szczególny nadzór
prowadzony jest również pod kątem udzielonych darowizn przez osoby prawne. Każdy
przypadek udzielonej darowizny, wykazany w zeznaniach za 2012 i 2013 r. został objęty
czynnościami sprawdzającymi. Urząd nie stwierdził w tym zakresie nieprawidłowości.
Analizowane są również zwolnienia dotyczące wydatków na cele statutowe –
monitoringiem objęto głównie stowarzyszenia, fundacje, parafie i koła gospodyń
wiejskich. Ponadto monitoringiem obejmowane są pozostałe dochody wolne od podatku.
Urząd, w tym przypadku, zwraca uwagę na źródło dochodów i ich wydatkowanie oraz
sprawdza czy dochody zostały rozliczone z podmiotem udzielającym dotacji, subwencji. W
przypadku zeznań CIT-8 za lata 2012-2013, czynności te zostały potwierdzone na
zeznaniach przez pracownika dokonującego weryfikacji, natomiast w przypadku zeznań
CIT-8 za rok 2014 sporządzono adnotacje w aplikacji e-ORUS.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie
stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Prudniku odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych
w zakresie monitorowania podatników nieskładających zeznań CIT-8 oraz korzystających
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych należy ocenić pozytywnie.

Działania podejmowane przez urząd skarbowy wobec podatników, którzy nie złożyli zeznań CIT-8 za2.
rok 2014 i 2015.

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze1.
zm.).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.2.
z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

Ustalono, że Urząd w celu wyegzekwowania obowiązku składania przez podatników
zeznań CIT-8 za lata 2014-2015 sporządził łącznie 3 raporty z aplikacji e-ORUS „Wykaz
niezłożonych zeznań rocznych wg Obowiązków Podatkowych DGOS”, tj.:

2 raporty dot. CIT-8 za rok 2014 w dniu 11.06.2015 r. i 30.07.2015 r.,
1 raport dot. CIT-8 za rok 2015 w dniu 01.06.2016 r.

Na podstawie raportów z aplikacji e-ORUS „Wykaz niezłożonych zeznań rocznych wg
Obowiązków Podatkowych DGOS” sporządzonych na dzień 28.09.2016 r. ustalono,
że zeznań CIT-8 za rok 2014 nie złożyło 88 podatników, natomiast za rok 2015 – 106.
Kontroli poddano czynności podjęte przez Urząd wobec 20 losowo wybranych podatników
(10,3 %), tj. 10 podatników, którzy nie złożyli zeznania CIT-8 za 2014 r.
i 10 za 2015 r.
Ustalono, że:
do 10 podatników, którzy nie złożyli zeznań CIT-8 za rok 2014 wysłano w 2015 r.
wezwania do złożenia brakujących zeznań.
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W trakcie kontroli stwierdzono, iż:
w 4 przypadkach – wystosowano (w trakcie kontroli) wezwania z prośbą
o dokonanie formalności związanych z likwidacją i wykreśleniem podmiotów
z rejestrów prowadzonych przez sądy rejestrowe,
w 3 przypadkach – podmioty zostały wykreślone z rejestru VAT na podstawie art.
96 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2016 r., poz. 710 ze zm.),
w 1 przypadku – podmiot zgłosił w KRS zawieszenie prowadzenia działalności
gospodarczej,
w 1 przypadku – po powtórnym wezwaniu (w trakcie kontroli) podmiot
zobowiązał się do złożenia brakujących zeznań,
w 1 przypadku – pomimo wezwań do złożenia zeznania CIT-8 za rok 2014 oraz
CIT-8 za rok 2015 (wystosowanego w 2016 r.) - brak jest kontaktu z podmiotem.

do 10 podatników, którzy nie złożyli zeznań CIT-8 za rok 2015 wysłano w 2016 r.
wezwania do złożenia brakujących zeznań.

Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie
stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie działań podejmowanych przez
urząd skarbowy wobec podatników, którzy nie złożyli zeznań CIT-8 za rok 2014
i 2015 należy ocenić pozytywnie.

Działania podejmowane przez urząd skarbowy wobec podatników korzystających ze zwolnienia od3.
podatku dochodowego od osób prawnych

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze1.
zm.).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.2.
z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

W celu ustalenia ilości złożonych zeznań CIT-8 za lata 2012-2014 z zadeklarowanym ww.
zwolnieniem sporządzono raport z systemu POLTAX – „Raport o podmiotach na
podstawie pozycji złożonych dokumentów”.
Raport wykazał 91 zeznań złożonych przez 42 podatników, tj.:

30 zeznań CIT-8 za rok 2012,
29 zeznań CIT-8 za rok 2013,
32 zeznań CIT-8 za rok 2014.

Kontrolą objęto wszystkie zeznania.

Sprawdzeniu poddano czy Urząd przeprowadził weryfikację zeznań podatkowych,
czynności sprawdzające bądź kontrole podatkowe, podatników, którzy w zeznaniach
CIT-8 za lata 2012-2014 wykazali dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust.
1 pkt 1-3, 11 i następne - updop.

Ustalono, że Urząd dokonał weryfikacji 32 zeznań (35,16 %) złożonych przez
17 podatników, tj.:

13 zeznań CIT-8 za rok 2012 (13:30, tj. 43,3 %),
12 zeznań CIT-8 za rok 2013 (12:29, tj. 41,4 %),
7 zeznań CIT-8 za rok 2014 (7:32, tj. 21,9 %).

Z przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych pracownicy Urzędu sporządzili adnotacje
urzędowe na zeznaniach CIT-8 oraz notatki z czynności sprawdzających.
W każdym przypadku, po analizie przedłożonych przez podatników dokumentów oraz
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złożonych sprawozdań finansowych, uznano zasadność deklarowanych kwot dochodu
wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop wskazanych w poz. 12 informacji
CIT-8/O.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie
stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie działań podejmowanych przez
urząd skarbowy wobec podatników korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego
od osób prawnych należy ocenić pozytywnie.

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.4.

Stan prawny System kontroli wewnętrznej w administracji podatkowej Zał. nr 1 Opracowanie1.
w zakresie sprawowania kontroli funkcjonalnej wykonywanej w ramach nadzoru
służbowego przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w izbach
i urzędach skarbowych (Warszawa, styczeń 2014 r.).
Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r.2.
w sprawie zasad sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowego
przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz
urzędach skarbowych województwa opolskiego.

Opis stanu
faktycznego

W zakresie objętym kontrolą Kierownik Samodzielnego Referatu Obsługi Bezpośredniej
przeprowadziła 1 kontrolę funkcjonalną w dniu 04.07.2016 r. w zakresie kontroli
złożonych zeznań wg obowiązków podatkowych za 2015 r. Sporządzono zalecenie
pokontrolne.

Ustalenia: Z przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej, zgodnie z zarządzeniem nr 80/15 Dyrektora
Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. sporządzono informację
o przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej.

Ocena
cząstkowa

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej w badanym zakresie należy ocenić pozytywnie.

IV. Zalecenia

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli – zaleceń nie formułowano.

V. Pozostałe informacje

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
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Dokument podpisany podpisem elektronicznym.

Potwierdzam zgodność kopii  z dokumentem elektronicznym:
Znak dokumentu 1601-KW.0710.22.2016.6
UNP 1601-16-033600
Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne
Data podpisu 2016-11-10
Podpisane przez Barbara Bętkowska-Cela,  p.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu

Autor wydruku : Ewelina Walczak (starszy inspektor)
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