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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Zakres
kontroli, tj.
przedmiot
kontroli
i okres objęty
kontrolą

Przedmiot kontroli: Działania podejmowane w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – 30.06.2016 r.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Piotra Skargi 19
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Krystyna Marszałek
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 26.02.2015 r.
Do dnia 25.02.2015 r. Naczelnikiem był p. Bolesław Darłak.

Kontrolerzy: Ewelina Walczak, starszy inspektor
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr 12/2016
z dnia 12.07.2016 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

13.07.2016 r. – 20.07.2016 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. 1/2016

Zagadnienia
objęte kontrolą

Nadpłaty istniejące na dzień kontroli.1.
Analiza zwrotów po terminie.2.
Zaliczenia na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe oraz3.
przeksięgowania na inny podmiot.
Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.4.

Ocena kontrolowanej działalnościII.
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Ocena ogólna Działania kierowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu
w badanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu zrealizowane w okresie
od 01.01.2015 r. do 03.03.2016 r. zostały ocenione:

pozytywnie z uchybieniem w zakresie nadpłat istniejących na dzień kontroli.
Stwierdzone uchybienie polegało na nie korzystaniu z uprawnień organu
podatkowego wynikającego z art. 274 Op. w sytuacji, gdy podatnicy nie
zareagowali na wezwania do złożenia korekty zeznania.
Wskazać należy, iż Urząd wzywał podatników do złożenia korekty zeznania za lata
2010-2014 tylko w roku, w którym przypadał ustawowy termin do złożenia
zeznania.
negatywnie w zakresie analizy zwrotów po terminie.
Stwierdzono uchybienie polegające na nie wykazaniu w sprawozdaniu „Koszty
wadliwych decyzji” (załącznik 13) – w części dotyczącej oprocentowania
wypłaconego w wyniku  uchylenia wadliwych decyzji, kwoty 99,00 zł.
Nieprawidłowość polegała na nieterminowej realizacji zwrotów z winy
pracowników Urzędu, czym naruszono przepisy art. 77 Op. oraz art. 87 ustawy
o VAT (w 2015 r. - 71,43 % ogółu zwrotów po terminie, w I półroczu 2016 r.
– 50 % ogółu zwrotów po terminie).
pozytywnie w zakresie zaliczania na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania
podatkowe oraz przeksięgowania na inny podmiot.

Skala stwierdzonych nieprawidłowości miała wpływ na prawidłowość realizacji przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu zadań w zakresie terminowego
dokonywania zwrotów. Konsekwencją niedotrzymania terminów zwrotów było wypłacenie
przez Urząd oprocentowania.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

1. Nadpłaty istniejące na dzień kontroli.

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613
ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

W celu zweryfikowania prawidłowości działań organu w kontrolowanym zakresie
sporządzono 7 raportów z podsystemu Poltax2B:
6 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
 „Zestawienie oczekujących zwrotów z nadpłat” - raport w zakresie podatku PIT,
który zawierał 256 pozycji. Do kontroli losowo wytypowano 5 spraw
(5:256, tj. 1,95 %),
„Zestawienie oczekujących zwrotów z odpisów” - raport w zakresie podatku PIT
zawierał 29 pozycji. Do kontroli losowo wytypowano 5 spraw
(5:29, tj. 17,24 %),
 „Zestawienie oczekujących zwrotów z nadpłat” - raport w zakresie podatku PPL,
który zawierał 79 pozycji. Do kontroli losowo wytypowano 5 spraw
(5:79, tj. 6,33 %),
„Zestawienie oczekujących zwrotów z odpisów” - raport w zakresie podatku PPL
zawierał 6 pozycji. Do kontroli losowo wytypowano 5 spraw
(5:6, tj. 83,33 %),
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 „Zestawienie oczekujących zwrotów z nadpłat” - raport w zakresie podatku PPE,
który zawierał 8 pozycji. Do kontroli losowo wytypowano 5 spraw
(5:8, tj. 62,5 %),
„Zestawienie oczekujących zwrotów z odpisów” - raport w zakresie podatku PPE
zawierał 1 pozycję, którą poddano kontroli,

1 w zakresie podatku VAT:
„Zestawienie oczekujących zwrotów z nadpłat” - raport w zakresie podatku VAT,
który zawierał 38 pozycji. Do kontroli wytypowano 10 pozycji
(10:38, tj. 26,32 %).

Łącznie raporty zawierały 417 pozycji, a  kontroli poddano 36 pozycji, tj. 8,63 %.

Sprawdzeniu i ocenie poddano między innymi:
przyczyny braku likwidacji nadpłat i zasadność ich występowania,
rodzaj i częstotliwość podejmowanych czynności przez organ w celu likwidacji nadpłat
oraz efekt końcowy,
ewentualne przedawnienie prawa do zwrotu.

Ustalono, że:
PIT zwroty z nadpłat

nadpłata nr 1 - w kwocie 208,71 zł za rok 2010
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 02.05.2011 r. zeznania PIT-37 za rok 2010.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 31.05.2011 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. – „zwanej dalej „Op”). Podatnik nie podjął
przekazu pocztowego i Poczta Polska w dniu 08.06.2011 r. dokonała zwrotu
nadpłaty do Urzędu z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Z informacji
zebranych przez organ podatkowy, podatnik przebywa zagranicą. W dniu
12.11.2014 r. skontaktowano się z podatnikiem w sprawie dokonania zwrotu
w kasie – do dnia kontroli podatnik nie stawił się do Urzędu.
nadpłata nr 2 - w kwocie 1.024,30 zł za rok 2012
Nadpłata wynika ze złożenia w dniu 20.03.2013 r. zeznania PIT-37 za rok 2012.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 16.04.2013 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów Op. Podatnik nie podjął przekazu pocztowego i Poczta
Polska w dniu 16.05.2013 r. dokonała zwrotu nadpłaty do Urzędu. W dniu
19.06.2013 r. wystosowano pismo w sprawie nadpłaty. W trakcie kontroli,
tj. w dniu 14.07.2016 r. ponowiono pismo.
nadpłata nr 3 - w kwocie 1.498,56 zł za rok 2012
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 29.04.2013 r. zeznania PIT-36 za rok 2012.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 19.07.2013 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów Op. Nie podjęto przekazu pocztowego i Poczta Polska
w dniu 26.08.2013 r. dokonała zwrotu nadpłaty do Urzędu. W dniu 28.08.2013 r.
wystosowano pismo w sprawie nadpłaty.
nadpłata nr 4 - w kwocie 1.021,85 zł za rok 2012
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 30.04.2013 r. zeznania PIT-37 za rok 2012.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 24.05.2013 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów Op. Podatnik nie podjął przekazu pocztowego i Poczta
Polska w dniu 18.06.2013 r. dokonała zwrotu nadpłaty do Urzędu. Organ
podatkowy w dniu 13.05.2014 r. podjął kolejną próbę zwrotu nadpłaty za rok 2012
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wraz ze zwrotem nadpłaty za rok 2013, bezskutecznie. Zwrot z Poczty Polskiej w
dniu 10.06.2014 r. Ustalono, iż w trakcie księgowania nadpłata za rok 2012
została błędnie oznaczona jako za rok 2013, natomiast nadpłata za rok 2013, jako
za rok 2012. Zapisy na karcie kontowej podatnika poprawiono w trakcie kontroli,
tj. w dniu 14.07.2016 r. W dniu 24.06.2014 r. oraz 16.10.2014 r. wystosowano
pisma w sprawie nadpłaty.
nadpłata nr 5 - w kwocie 2.050,00 zł za rok 2015
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 02.05.2015 r. tytułem
PIT-36 za 2015 r. W trakcie kontroli, tj. w dniu 14.07.2016 r. wystosowano pismo
w sprawie wpłaty. Ustalono, iż podatnik w dniu 26.04.2016 r. złożył do Urzędu
zeznanie PIT-37 za rok 2015, z kwotą nadpłaty.

PIT zwroty z odpisów
nadpłata nr 1 - w kwocie 1.069,00 zł za rok 2012
Podatnik w dniu 02.05.2013 r. złożył zeznanie PIT-36 za rok 2012.
W zeznaniu błędnie wykazano kwotę wpłaconych zaliczek. Urząd pismami z dnia
31.05.2013 r. i 11.07.2013 r. wzywał podatnika do złożenia korekty.
Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 2 - w kwocie 157,00 zł za rok 2013
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 18.04.2014 r. zeznania PIT-36 za rok 2013.
Podatnik zmarł. Do Urzędu nie wpłynęło postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku, podejmowano próby odnalezienia spadkobierców – bezskuteczne.
nadpłata nr 3 - w kwocie 134,00 zł za rok 2013
Podatnik w dniu 29.04.2014 r. złożył zeznanie PIT-36 za rok 2013.
W zeznaniu błędnie wykazano kwotę wpłaconych zaliczek. Urząd pismami z dnia
14.07.2014 r. i 05.08.2014 r. wzywał podatnika do złożenia korekty.
Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 4 - w kwocie 985,00 zł za rok 2014
Podatnik w dniu 22.04.2015 r. złożył zeznanie PIT-36 za rok 2014.
W zeznaniu błędnie wykazano kwotę wpłaconych zaliczek. Urząd pismami z dnia
01.07.2015 r. i 29.07.2015 r. wzywał podatnika do złożenia korekty.
Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 5 - w kwocie 2.140,00 zł za rok 2014
Podatnik w dniu 24.04.2015 r. złożył zeznanie PIT-36 za rok 2014.
W zeznaniu błędnie wykazano kwotę wpłaconych zaliczek. Urząd pismem z dnia
17.08.2015 r. wzywał podatnika do złożenia korekty. Podatnik nie złożył korekty
zeznania.

PPL zwroty z nadpłat
nadpłata nr 1 - w kwocie 216,38 zł za rok 2011
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 20.04.2012 r. zeznania PIT-36L za rok 2011.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 05.07.2012 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów Op. Podatnik nie podjął przekazu pocztowego i Poczta
Polska w dniu 27.07.2012 r. dokonała zwrotu nadpłaty do Urzędu. Podatnik zmarł.
W dniu 17.11.2015 r. do Urzędu wpłynęło postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku przez współmałżonka. W trakcie kontroli dokonano zwrotu nadpłaty.
nadpłaty nr 2 - w kwocie 540,00 zł za XII 2013 r.
Nadpłata wynika z dokonanej przez podatnika w dniu 21.01.2014 r. wpłaty tytułem
zaliczki na podatek dochodowy. W dniu 30.04.2014 r. podatnik złożył błędne
zeznanie PIT-36L za rok 2013. Pismami z dnia 01.07.2014 r.
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i 18.07.2014 r. wezwano podatnika do złożenia korekty zeznania. Ponadto
w okresie od 20.08.2015 r. do 31.05.2016 r. wielokrotnie kontaktowano się
telefonicznie. W dniu 06.06.2016 r. podatnik złożył korektę zeznania PIT-36L.
W trakcie kontroli nadpłatę w kwocie 431,00 zł zwrócono podatnikowi, natomiast
kwotę 109,00 zł zaliczono na poczet zaległości podatkowych.
nadpłata nr 3 - w kwocie 3.641,00 zł za X 2014 r.
Nadpłata wynika z przekazanej przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki w dniu
17.12.2015 r. wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 16.09.2014 r. tytułem
zaliczki na podatek dochodowy. Urząd po weryfikacji zeznania PIT-36L za rok
2014  stwierdził, iż wpłaty dokonano w wyższej wysokości niż należne zaliczki
wykazane w zeznaniu. W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w dniu
04.02.2016 r. uzyskano informację, iż wpłatę dokonano błędnie, a podatnik złoży
wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań.
nadpłata nr 4 - w kwocie 488,00 zł za rok 2014
Nadpłata powstała w związku z dokonaną przez podatnika w dniu 25.01.2015 r.
wpłatą w wyższej kwocie niż wynikająca ze złożonej w dniu 17.12.2015 r. korekty
zeznania PIT-36L za rok 2014. Podatnik złożył zeznanie PIT-36L za rok 2015,
nadpłata zostanie zaliczona, gdy podatnik złoży korektę tego zeznania.
nadpłata nr 5 - w kwocie 169,75 zł za rok 2014
Nadpłata wynika ze złożenia w dniu 08.06.2015 r. zeznania PIT-36L za rok 2014.
Zwrotu nadpłaty dokonano w dniu 21.08.2015 r., tj. z zachowaniem terminów
wynikających z przepisów Op. Nie podjęto przekazu pocztowego i Poczta Polska
w dniu 22.09.2015 r. dokonała zwrotu nadpłaty do Urzędu. W dniu 28.09.2015 r.
wystosowano pismo w sprawie nadpłaty.

PPL zwroty z odpisów
nadpłata nr 1 - w kwocie 1.069,00 zł za rok 2010
Podatnik w dniu 04.05.2011 r. złożył błędne zeznanie PIT-36L za rok 2010.
Urząd pismami z dnia 15.07.2011 r. i 08.08.2011 r. wzywał podatnika do złożenia
korekty. Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 2 - w kwocie 3.320,00 zł za rok 2011
Podatnik w dniu 02.05.2012 r. złożył błędne zeznanie PIT-36L za rok 2011. Urząd
pismami z dnia 06.06.2012 r. i 02.07.2012 r. wzywał podatnika do złożenia
korekty. Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 3 - w kwocie 1.271,00 zł za rok 2012
Podatnik w dniu 02.05.2013 r. złożył błędne zeznanie PIT-36L za rok 2012. Urząd
pismami z dnia 21.06.2013 r. i 26.08.2013 r. wzywał podatnika do złożenia
korekty. Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 4 - w kwocie 3.050,00 zł za rok 2013
Podatnik  w dniu 30.06.2014 r. złożył błędne zeznanie PIT-36L za rok 2013. Urząd
pismem z dnia 09.07.2014 r. wzywał podatnika do złożenia korekty. Ponadto w
dniach 29.07.2014 r. i 18.08.2014 r. przeprowadzono rozmowy telefoniczne.
Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania. W trakcie kontroli, tj. w
dniu 15.07.2016 r. ponownie przeprowadzono rozmowę telefoniczną, podatnik
zobowiązał się do złożenia korekty.
nadpłata nr 5 - w kwocie 419,00 zł za rok 2014
Na karcie kontowej figuruje nadpłata w związku ze złożonym w dniu
16.04.2015 r. zeznaniem PIT-36L za rok 2014. W dniu 27.04.2015 r. wpłynęło do
Urzędu pismo podatnika m.in. o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych
zobowiązań.

 6



PPE zwroty z nadpłat
nadpłata nr 1 - w kwocie 750,00 zł za XI/2015
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 03.01.2016 r.
Podatnik w dniu 15.01.2016 r. złożył błędne zeznanie PIT-28 za rok 2015. Pismami
z dnia 26.02.2016 r. i 22.03.2016 r. wezwano podatnika do złożenia korekty
zeznania. Ponadto w dniu 06.04.2016 r. kontaktowano się z podatnikiem
telefonicznie. Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.
nadpłata nr 2 - w kwocie 102,00 zł za rok 2015
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 04.01.2016 r.
W rozmowach telefonicznych z podatnikiem, przeprowadzonych w dniach
07.03.2016 r. i 14.04.2016 r., uzyskano informację, iż zamierza on złożyć do
Urzędu pismo o zaliczenie wpłaty na bieżące zobowiązania. W dniu 18.07.2016 r.
do Urzędu wpłynął wniosek o zaliczenie nadpłaty na podatek dochodowy PPE za
VII 2016 r.
nadpłata nr 3 - w kwocie 256,00 zł za XI/2015
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 12.01.2016 r.
W dniu 29.01.2016 r. podatnik złożył wniosek m.in. o zaliczenie nadpłaty na
poczet przyszłych zobowiązań. Urząd w dniu 11.04.2016 r. wystosował pismo do
podatnika w sprawie ww. nadpłaty.
nadpłata nr 4 - w kwocie 136,00 zł za XII/2015 r.
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 23.01.2016 r.
Podatnik w dniu 07.03.2016 r. złożył korektę zeznania PIT-28 za rok 2015,
w którym nie wykazał zaliczki za miesiąc XII 2015 r. W trakcie kontroli
dokonano zwrotu wpłaty.
nadpłata nr 5 - w kwocie 124,00 zł za rok 2015
Nadpłata wynika z wpłaty dokonanej przez podatnika w dniu 10.02.2016 r.
W dniu 29.01.2016 r. podatnik złożył zeznanie PIT-28 za rok 2015, z kwotą do
zapłaty 124,00 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane wpłatą z dnia 06.01.2016 r.
W trakcie kontroli dokonano zwrotu wpłaty.

PPE zwroty z odpisów
nadpłata nr 1 - w kwocie 840,00 zł za rok 2014
Nadpłata wynika ze złożonego w dniu 19.02.2015 r. błędnego zeznania PIT-28 za
rok 2014. Pismami z dnia 02.03.2015 r. i 23.03.2015 r. wezwano podatnika do
złożenia korekty zeznania. Pomimo wezwań podatnik nie złożył korekty zeznania.

VAT zwroty z nadpłat
nadpłata nr 1 - w kwocie 2.048,00 zł za XII/2010
Podmiot w dniu 25.01.2011 r. złożył deklarację VAT-7 za miesiąc XII 2010 r.
Zwrotu podatku dokonano na rachunek bankowy w dniu 24.03.2011 r.
Bank w dniu 25.03.2011 r. dokonał zwrotu ww. kwoty z uwagi na zamknięty
rachunek bankowy. Pismem z dnia 30.03.2011 r. wezwano podatnika do
zgłoszenia rachunku bankowego. Do Urzędu nie wpłynęło zgłoszenie
aktualizacyjne NIP-2.
nadpłata nr 2 - w kwocie 265,00 zł za I/2012
Podmiot złożył deklarację VAT-7 za miesiąc I 2012 r. Likwidacja spółki cywilnej
nastąpiła z dniem 31.08.2012 r. W dniu 20.09.2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo
wspólników spółki z prośbą o zwrot podatku VAT. Zwrotu dokonano w dniu
24.03.2011 r. na podane w piśmie rachunki bankowe wspólników. Z uwagi na
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zamknięty rachunek bankowy jednego ze wspólników, bank w tym samym dniu
dokonał zwrotu ww. kwoty. Brak jest kontaktu ze wspólnikiem.
nadpłata nr 3 - w kwocie 1.263,00 zł za IX/2014
Nadpłata wynika ze złożonej w dniu 28.10.2014 r. deklaracji VAT-7 za miesiąc IX
2014 r. Zwrotu podatku dokonano na rachunek bankowy w dniu 16.04.2015 r.
Bank w tym samym dniu dokonał zwrotu ww. kwoty z uwagi na zamknięty
rachunek bankowy. Likwidacja Spółki z o.o. nastąpiła z dniem 15.04.2015 r.
nadpłata nr 4 - w kwocie 608,00 zł za IX/2014
Nadpłata wynika ze złożonej w dniu 27.10.2014 r. deklaracji VAT-7 za miesiąc IX
2014 r. Zwrotu podatku dokonano na rachunek bankowy w dniu 16.04.2015 r.
Bank w tym samym dniu dokonał zwrotu ww. kwoty z uwagi na zamknięty
rachunek bankowy. Likwidacja Spółki z o.o. nastąpiła z dniem 15.04.2015 r.
nadpłata nr 5 - w kwocie 106,00 zł za II/2015
Nadpłata wynika z dokonanej w dniu 18.05.2015 r. wpłaty z tytułu podatku VAT
za II 2015 r. Z karty kontowej wynika, że podatnik złożył deklarację VAT-7 za
II 2015 r. i dokonał wpłaty podatku w wyższej wysokości niż wykazana
w deklaracji. Podatnik zmarł. Do Urzędu nie wpłynęło postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.
nadpłata nr 6 - w kwocie 33.810,00 zł za V/2015
W dniu 05.06.2015 r. Komornik Sądowy dokonał wpłaty, którą zaksięgowano na
karcie kontowej podatnika. W celu prawidłowego rozksięgowania wpłaty, pismem
z dnia 14.09.2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu zwrócił
się do Sądu Rejowego o odpis zatwierdzonego planu podziału sumy egzekucyjnej
oraz odpis prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz
nabywcy licytacyjnego.
nadpłata nr 7 - w kwocie 4.183,00 zł za VII/2015
Nadpłata wynika z dokonanej w dniu 03.09.2015 r. wpłaty z tytułu podatku VAT
za VII 2015 r. W dniu 01.09.2015 r. złożono do Urzędu niepodpisaną deklarację
VAT-7 za VII 2015 r. Pismami z dnia 23.11.2015 r., 29.01.2016 r. i 22.06.2016 r.
wzywano podatnika do uzupełnienia braku lub złożenia korekty deklaracji.
Pomimo wezwań podatnik nie dokonał uzupełnień ani nie złożył korekty.
nadpłata nr 8 - w kwocie 7.809,00 zł za XII/2015
Nadpłata wynika z dokonanej przez podatnika w dniu 20.01.2016 r. wpłaty
z tytułu podatku VAT za XII 2015 r. Podatnik w dniu 22.01.2016 r. złożył
deklarację VAT-7 za XII 2015 r. z kwotą podatku do zapłaty 0 zł. W trakcie
przeprowadzonej w dniu 11.02.2016 r. rozmowy telefonicznej uzyskano
informację, iż podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych
zobowiązań. Wniosku nie złożono. W trakcie kontroli dokonano zwrotu nadpłaty.
nadpłata nr 9 - w kwocie 631,00 zł za XII/2015
Nadpłata wynika z dokonanej w dniu 23.01.2016 r. wpłaty z tytułu podatku
VAT za XII 2015 r. Z karty kontowej wynika, że podatnik złożył deklarację
VAT-7 za XII 2015 r. i dokonał wpłaty podatku w wyższej wysokości niż
wykazana w deklaracji. Nadpłata zostanie zaliczona na zobowiązanie wynikające z
zeznania PIT-36L, gdy podatnik złoży korektę tego zeznania.
nadpłata nr 10 - w kwocie 3.143,00 zł za XI/2015
Nadpłata wynika z dokonanej przez podatnika w dniu 01.02.2016 r. wpłaty
z tytułu podatku VAT za XI 2015 r. Z karty kontowej wynika, że podatnik złożył
deklarację VAT-7 za XI 2015 r. i dokonał wpłaty podatku. W dniu 11.05.2016 r.
kontaktowano się z podatnikiem telefonicznie, w celu wyjaśniania dokonanej
wpłaty. Powtórnie w dniu 14.07.2016 r., uzgodniono, iż wpłatę dokonano błędnie.
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W dniu 15.07.2016 r. dokonano zaliczenia wpłaty na zaległości podatkowe.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
uchybienie polegające na nie korzystaniu z uprawnień organu podatkowego wynikającego
z art. 274 Op. w sytuacji, gdy podatnicy nie zareagowali na wezwania do złożenia korekty
zeznania.

Ocena cząstkowa Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie nadpłat istniejących na
dzień kontroli należy ocenić pozytywnie z uchybieniem.

2. Analiza zwrotów po terminie.

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 6131.
ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.2.
poz. 710 ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

Sprawdzeniu poddano czy Urząd w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r. dokonywał
zwrotu nadpłat z naruszeniem art. 77 Op. i zwrotu podatku z naruszeniem art. 87 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – zwanej dalej „ustawą o VAT”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

W tym celu sporządzono 4 raporty z podsystemu Poltax2B:
2 raporty „Podsumowanie zawrotów za dany okres” data zwrotu od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. oraz od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.,
2 raporty „Zestawienie przypisów”, paragraf 0890 zaksięgowanych w okresie
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Ustalono, że:
w 2015 r. po ustawowym terminie dokonano łącznie 7 zwrotów.
W 2 przypadkach dotyczących 1 podatnika Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie
w łącznej kwocie 99,00 zł w związku z uchyleniem wadliwych decyzji.
Stwierdzono, iż ww. oprocentowanie zostało wykazane w sprawozdaniu
„Koszty wadliwych decyzji” (załącznik 13) w kwocie ogółem, lecz nie wykazano jej
w części dotyczącej oprocentowania wypłaconego w wyniku  uchylenia wadliwych
decyzji.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 126-127]

W 5 przypadkach – 71,43 % (5:7) niedotrzymanie terminu nastąpiło z winy
Urzędu, tj.:
w podatku od towarów i usług  – 1 zwrot
Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie w kwocie 207,00 zł. Z wyjaśnień wynika,
iż przyczyną dokonania zwrotu po terminie było mylne przeksięgowanie całości
nadwyżki podatku VAT na poczet zaliczki podatku dochodowego od osób
fizycznych, pomimo iż podatnik złożył pismo o zaliczenie tylko jej części. Termin
zwrotu przypadał na dzień 22.04.2014 r., natomiast zwrotu dokonano w dniu
13.02.2015 r.

w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 zwroty
Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie w łącznej kwocie 283,00 zł. Z wyjaśnień

 9



wynika, iż przyczyną dokonania zwrotów po terminie było:
w 1 przypadku późne przekazanie do komórki rachunkowości rejestru
z decyzją stwierdzającą nadpłatę podatku i brak stosownych storn. Termin
zwrotu przypadał na dzień 24.08.2015 r., natomiast zwrotu dokonano w dniu
08.09.2015 r.,
w 2 przypadkach omyłkowe zaksięgowanie przypisów zeznań
z nieprawidłowym KRS, jako błędny dokument. Termin zwrotu przypadał na
dzień 29.07.2015 r., natomiast zwrotu dokonano w dniu  07.08.2015 r.,
w 1 przypadku późne utworzenie i przekazanie rejestru przez pracownika
Działu Obsługi Bezpośredniej do komórki rachunkowości w celu
zaksięgowania i dokonania zwrotu. Termin zwrotu przypadał na dzień
30.06.2015 r., natomiast rejestr utworzono w dniu 06.07.2015 r., zwrotu
dokonano w dniu  07.07.2015 r.,

[Dowód: akta kontroli, karta nr 104-111]

w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. po ustawowym terminie dokonano łącznie
4 zwrotów.
W 2 przypadkach Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie w łącznej kwocie 4.582,00
zł w związku z uchyleniem wadliwych decyzji.
W 2 przypadkach – 50 % (2:4) niedotrzymanie terminu nastąpiło z winy Urzędu, tj.:
w podatku od towarów i usług – 1 zwrot
Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie w kwocie 116,00 zł. Z wyjaśnień wynika,
iż przyczyną dokonania zwrotów po terminie był błąd pracownika rachunkowości.
W dniu 06.10.2014 r. pracownik otrzymał postanowienie Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04.09.2014 r. o przedłużeniu terminu
zwrotu w związku z prowadzoną kontrolą podatkową oraz decyzję Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 06.10.2014 r. o umorzeniu
postępowania podatkowego, zamiast dokonać zwrotu mylnie odznaczył na karcie
kontowej wskaźnik PK – postępowanie kontrolne. Termin zwrotu przypadał na
dzień 23.09.2014 r., natomiast zwrotu dokonano w dniu  10.06.2016 r.,
w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 zwrot
Urząd naliczył i wypłacił oprocentowanie w kwocie 10,00 zł. Z wyjaśnień wynika,
iż przyczyną dokonania zwrotu po terminie było późne utworzenie i przekazanie
rejestru przez pracownika Działu Obsługi Bezpośredniej do komórki rachunkowości
w celu zaksięgowania i dokonania zwrotu. Termin zwrotu przypadał na dzień
03.06.2016 r., natomiast zwrotu dokonano w dniu
07.06.2016 r.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 112-124]

Ponadto stwierdzono, iż w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Urząd w 21
przypadkach naliczył i wypłacił oprocentowanie w związku z orzeczeniem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i złożeniem przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty
w podatku od towarów i usług oraz zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego wraz
z należnym oprocentowaniem.
Zgodnie z oświadczeniem Naczelnika Urzędu, pracownik stwierdzający lub odpowiedzialny
za uchybienie terminu zwrotu, sporządza na piśmie informację
lub wyjaśnienie, które aprobowane jest przez bezpośredniego przełożonego. Po zebraniu
całości materiału w sprawie, Naczelnik Urzędu dokonuje oceny złożonych wyjaśnień,
zawsze przeprowadza rozmowę z pracownikiem w zakresie obowiązku przestrzegania
terminów i trybu postępowania oraz z bezpośrednim przełożonym w zakresie
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sprawowanego nadzoru.
[Dowód: akta kontroli, karta nr 125]

Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
uchybienie polegające na nie wykazaniu w sprawozdaniu „Koszty wadliwych decyzji”
(załącznik 13) – w części dotyczącej oprocentowania wypłaconego w wyniku  uchylenia
wadliwych decyzji, kwoty 99,00 zł.
Nieprawidłowość polegającą na nieterminowej realizacji zwrotów z winy pracowników
Urzędu, czym naruszono przepisy art. 77 Op. oraz art. 87 ustawy o VAT (w 2015 r. - 71,43
% ogółu zwrotów po terminie, w I półroczu 2016 r. – 50 % ogółu zwrotów po terminie).

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie analizy zwrotów po
terminie należy ocenić negatywnie.

3. Zaliczenia na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe oraz przeksięgowania na inny
podmiot.

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613
ze zm.).

Opis stanu
faktycznego

W celu zweryfikowania prawidłowości działań Urzędu w kontrolowanym zakresie
sporządzono raport z podsystemu Poltax2B – „Zestawienie przeksięgowań” za okres od
dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., obejmujący nadpłaty przeksięgowane
z subkonta 3 na subkonto 2, w kwotach od 500 zł do 10.000 zł oraz raport z aplikacji
e-ORUS „Wykaz noty przeksięgowania na inny podmiot”.

Raport dotyczący przeksięgowań dokonanych w 2015 r. z subkonta 3 na subkonto 21.
zawierał 34 pozycje. Do kontroli losowo wytypowano 5 przeksięgowań (14,71 %).
Ustalono, że:
w 1 przypadku dokonano z urzędu zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku
dochodowym PPL za 2013 r. na poczet zaległości w podatku od towaru i usług za
XII 2014 r. W sprawie zaliczenia w dniu 25.06.2015 r. wydano prawidłowe
postanowienie,
w 2 przypadkach dokonano, zgodnie z wnioskiem podatnika, zaliczenia nadpłaty
powstałej w podatku dochodowym PPL za 2014 r. na zaległości w podatku od
towaru i usług. W sprawie zaliczenia wydano prawidłowe postanowienia,
w 2 przypadkach dokonano przeksięgowań z subkonta 3 na subkonto 2 na podstawie
wyjaśnień złożonych przez podatników, którzy oświadczyli,
że dokonali wpłat na błędne subkonto.

Raport z aplikacji e-ORUS „Wykaz noty przeksięgowania na inny podmiot" za okres2.
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na subkonto: 3. Raport zawierał 259 pozycji.
Do kontroli wytypowano 5 poz. (1,93 %).

Badaniu poddano zasadność i prawidłowość dokonanego przeksięgowania na inny
podmiot. Ustalono, że:

w 1 przypadku wpłata dokonana w dniu 22.09.2014 r. została przeksięgowana
zgodnie z pismem podatnika na kartę kontową wspólnika spółki,
w 1 przypadku wpłata dokonana w dniu 20.10.2014 r. przez spółkę cywilną
z tytułu PIT-5 została zaksięgowana na kartę kontową PIT spółki. W dniu
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10.03.2015 r. wspólnik spółki poinformował, iż ww. wpłata dotyczy podatku
dochodowego od osób fizycznych jednego ze wspólników,
w 1 przypadku wpłata dokonana w dniu 19.05.2015 r. w kasie Urzędu z błędnymi
danymi podatnika została w dniu 22.05.2015 r. przeksięgowana na prawidłową
kartę kontową,
w 2 przypadkach wpłaty zostały mylnie zaksięgowane przez pracownika
rachunkowości na karty kontowe innych podatników. Wpłaty przeksięgowano na
prawidłowe karty kontowe.

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

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie zaliczenia na zaległe,
bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe oraz przeksięgowania na inny podmiot 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 Działu Rachunkowości przeprowadził 2 kontrole
funkcjonalne, tj. 1 kontrolę w zakresie realizacji zwrotów nadpłat i nadwyżek VAT
za okres I półrocze 2015 r. (w wyniku ustaleń sformułowano 2 zalecenia pokontrolne) oraz
1 kontrolę w zakresie występowania nadpłat przedawnionych wg. stanu na dzień
31.12.2014 r. (w wyniku ustaleń nie sformułowano zaleceń pokontrolnych). Ponadto
w dniu 14.01.2016 r. sporządził sprawozdanie „Informacja o rodzaju stwierdzonych
nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej” za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Ustalenia: Z przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych, zgodnie z zarządzeniem nr 80/15 Dyrektora
Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. sporządzono informacje
o przeprowadzonych kontrolach funkcjonalnych

Ocena
cząstkowa

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie należy ocenić pozytywnie.

IV. Zalecenia

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu poleca:

Korzystać z uprawnień organu podatkowego wynikających z art. 274 Op.,1.
a w szczególności z § 1 pkt 1.
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Rzetelnie sporządzać sprawozdanie załącznik nr 13 - „Koszty wadliwych decyzji”.2.
Przestrzegać przepisów art. 77 Op. oraz art. 87 ustawy o VAT, tj. terminowo3.
realizować zwroty nadpłat i zwroty różnicy podatku.

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie
w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego
informacji o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich
niepodjęcia.

V. Pozostałe informacje

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

 Dokument podpisany podpisem elektronicznym.

Potwierdzam zgodność kopii  z dokumentem elektronicznym:
Znak dokumentu 1601-KW.0710.8.2016.6
UNP 1601-16-029041
Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne
Data podpisu 2016-09-28
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Podpisane przez Barbara Bętkowska-Cela,  p.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu

Autor wydruku : Ewelina Walczak (starszy inspektor)
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