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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Zakres
kontroli, tj.
przedmiot
kontroli

i okres objęty
kontrolą

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wszczęcia i prowadzenia kontroli podatkowej
w zakresie zasadności zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym lub zwrotu
podatku naliczonego.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. - 31.10.2016 r.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Skarbowy w Brzegu
ul. Składowa 2
49-300 Brzeg

Kierownik
jednostki

kontrolowanej

Pani Małgorzata Gwiazda-Olszewska
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego od dnia 15.07.2016 r.
Do dnia 14.07.2016 r. funkcję Naczelnika pełniła p. Iwona Piechowicz

Kontrolerzy: Krzysztof Juruć, inspektor
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr 24/2016
z dnia 18.11.2016 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

23.11.2016 r. – 25.11.2016 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 zagadnienie kontroli:

Czynności analityczne przeprowadzane przez Urząd w zakresie zwrotu podatku VAT.1)
Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT.2)
Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.3)

Ocena kontrolowanej działalnościII.

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

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu zrealizowane w okresie od
01.01.2016 r. do 31.10.2016 r. zostały ocenione pozytywnie w zakresie:
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czynności analitycznych przeprowadzanych przez Urząd w zakresie zwrotu
podatku VAT,
wszczęcia i prowadzenia kontroli podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

Czynności analityczne przeprowadzane przez Urząd w zakresie zwrotu podatku VAT.1.

Stan prawny Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) - zwana dalej „ustawa o VAT”.
Wytyczne Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych2.
w zakresie podatku od towarów i usług.

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z „Wytycznymi do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od
towarów i usług”, każdorazowo przed dokonaniem zwrotu należy przeprowadzić czynności
analityczne mające na celu wstępną ocenę ryzyka w zakresie wykazanego zwrotu.
Z czynności analitycznych przeprowadzonych przy wykorzystaniu modułu Analiza
zwrotów VAT w podsystemie KONTROLA, Urząd sporządza wydruk, który stanowi Kartę
oceny zasadności zwrotu.
Na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego
lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję o podjęciu czynności
sprawdzających, kontroli podatkowej lub wszczęciu postępowania podatkowego.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywała Instrukcja Nr I-021/4 – „w sprawie
realizacji zadań w podatku od towarów i usług”. Z ww. instrukcji oraz z wyjaśnień
kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej (OB)  wynika m. in. :, iż za sporządzanie Karty
oceny zasadności zwrotu z podsystemu KONTROLA zarówno dla zwrotów VAT w
kwocie do 9.999,00 zł, gdzie zachowuje się je w systemie, jak i dla zwrotów w kwocie od
10.000,00 zł, gdzie następuje ich wydruk i przekazanie do Wieloosobowego Stanowiska
Pracy ds. Analiz i Planowania, zwanego dalej „AP” odpowiedzialni są pracownicy
Referatu Czynności Sprawdzających (OB-4). Natomiast pracownicy AP odpowiedzialni są
m. in. za analizę zasadności zwrotu przy wykorzystaniu Karty oceny zasadności zwrotu dla
zwrotów od 10.000 zł oraz w uzasadnionych przypadkach za sporządzanie wniosków do
kontroli dla podatników wykazujących w deklaracjach VAT zwrot podatku w kwocie od
10.000,00 zł.

Z wyjaśnień udzielonych przez kierującą komórką AP wynika, iż w toku analizy
zasadności zwrotu prowadzonej przez pracowników AP oceniane są informacje
wygenerowane w karcie analizy zasadności zwrotu, informacje z baz danych Urzędu
(o czynnościach sprawdzających, dane z aplikacji „Biblioteka Akt” o sprawach i pismach
dotyczących podatnika, o ustaleniach kontroli z podsystemu KONTROLA, o płatnościach i
szereg innych dostępnych w Urzędzie), a także dane z odrębnych analiz prowadzonych
przez komórkę AP, z Internetu, informacje o powiązaniach  w programie „LEGALIS”.
Przy ocenie zasadności zwrotu w podatku VAT każdorazowo uwzględniany jest aktualny
poziom ryzyka wynikający z Segmentacji Ogólnej, co jest odnotowywane na Karcie oceny
zasadności zwrotu.
Każdy wniosek o przeprowadzenie kontroli podlega akceptacji przez osobę kierującą AP
oraz zatwierdzeniu przez Naczelnika Urzędu. Wnioski są rejestrowane w aplikacji
„Biblioteka Akt”, a także w podsystemie KONTROLA, jako „źródła kontroli”.
W przypadku wniosków o kontrolę zwrotu w podatku VAT, ze względu na konieczność
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dokonania kontroli przed terminem zwrotu, w większości przypadków kontrole są
pozaplanowe.

Kontroli poddano 2 wnioski do kontroli podatkowej w zakresie bezpośredniego zawrotu
w podatku VAT przed terminem dokonania zwrotu wraz dokumentacją dotyczącą
przeprowadzonych przez Urząd czynności analitycznych w okresie od 01.01.2016 r. do
31.10.2016 r.

Ustalono, że:

Pismem z dn. 13.04.2016 r., Nr 1609-OB4-1.7004.141.2016 Pierwszy Urząd1)
Skarbowy w Opolu na podstawie art. 15 i 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) – zwanej dalej „Op.” oraz
w związku z § 5 „Wytycznych Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów
skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług” przesłał deklarację VAT-7 za
okres 01/2016 wraz z jej korektą z dnia 12.03.2016 r., gdzie spółka wykazała
nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w
wysokości 395.167,00 zł. Urząd poinformował dodatkowo, iż nie zrealizował
zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy podatnika. Po otrzymaniu ww. pisma
Urząd Skarbowy w Brzegu przeprowadził czynności analityczne
w związku z wykazanym w korekcie deklaracji zwrotem podatku VAT, w tym m.
in. : sporządził w dn. 19.04.2016 r. Kartę oceny zasadności zwrotu, w której
pracownik potwierdził dokonanie analizy poprzez złożenie podpisu z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego oraz w dniu 26.04.2016 r. osoba
upoważniona przez Naczelnika Urzędu sklasyfikowała podatnika, jako podmiot
podwyższonego ryzyka wymagający przeprowadzenia weryfikacji siedziby.
W dniu 26.04.2016 r. sporządzono wniosek o przeprowadzenie kontroli podatkowej
zaakceptowany przez Naczelnika Urzędu, wskazując w uzasadnieniu m. in: iż jest
to nowy podatnik zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Brzegu na zasadzie
przeniesienia między urzędami, podmiot dokonuje pierwszego zwrotu w podatku
VAT od momentu rejestracji w zakresie podatku VAT, tj. od dnia 01.12.2014 r.
oraz podmioty dokonujące przedmiotowej sprzedaży/kupna nieruchomości,
stanowiącą podstawę wykazanego zwrotu bezpośredniego nie złożyły oświadczenia
w trybie art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT.
Podatnik w deklaracji VAT-7 za okres 06/2016 złożonej w Urzędzie w dniu2)
14.07.2016 r. wykazał zwrot VAT bezpośredni na rachunek bankowy w kwocie
133.000,00 zł w terminie 25-dniowym. W dniu 25.07.2016 r. podatnik złożył
korektę deklaracji VAT-7, kwota zwrotu nie uległa zmianie. Urząd w dniu
19.07.2016 r. przeprowadził czynności analityczne, w tym m. in. : sporządził  Kartę
oceny zasadności zwrotu, w której pracownik potwierdził dokonanie analizy
poprzez złożenie podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
W dniu 19.07.2016 r. sporządzono wniosek o przeprowadzenie kontroli
podatkowej, zaakceptowany przez Naczelnika Urzędu, wskazując w uzasadnieniu
m. in: że zwrot wynika z nabyć towarów i usług pozostałych, gdzie podatek
naliczony wyniósł 133.160,00 zł, istniało prawdopodobieństwo, iż podmiot wpisuje
się w proceder dotyczący oszustw podatkowych.

W okresie objętym kontrolą Urząd  wytypował 2 podmioty do objęcia postępowaniem
kontrolnym przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu.
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Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie
stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Brzegu odnoszące się do przeprowadzanych czynności
analitycznych w zakresie zwrotu podatku VAT należy ocenić pozytywnie.

Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT.2.

Stan prawny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze1.
zm.) - zwana dalej „Op.”.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.,2.
poz. 584 ze zm.) - zwana dalej „usdg”.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.3.
710 ze zm.) - zwana dalej „ustawa o VAT”.
Wytyczne Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych4.
w zakresie podatku od towarów i usług.

Opis stanu
faktycznego Na podstawie raportu z podsystemu KONTROLA stwierdzono, iż w okresie od 01.01.2016

r. do 31.10.2016 r. Urząd zatwierdził 2 przeprowadzone kontrole w zakresie zwrotu w
podatku VAT przed dokonaniem zwrotu (postępowanie Nr 3653 i Nr 3673). Kontrolą
objęto ww. kontrole.
Badaniu poddano procedurę wszczęcia i prowadzenia kontroli podatkowej, tj. m. in:

czy informowano kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia, zgodnie
z art. 282c § 3 Op.,
czy w przypadku kontroli przedsiębiorcy w protokole kontroli umieszczono
informację o powodach braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
podatkowej, zgodnie z art. 79 ust. 7  usdg,
czy w przypadku, gdy Urząd dokonał zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy
podatnika w trakcie trwania kontroli podatkowej, kontrolujący kontynuowali
kontrolę z zachowaniem limitów czasu trwania kontroli
u przedsiębiorcy z art. 83 ust. 1 usdg,
czy prawidłowo określono zakres kontroli i okres objęty kontrolą
w kontekście stosowania art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Op. (niespójne określenie zakresu
kontroli w stosunku do okresu objętego kontrolą może skutkować brakiem
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli za okresy, w których nie wystąpił
zwrot bezpośredni),
czy zakończenie kontroli podatkowej było w przewidywanym terminie wskazanym
w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej, a jeżeli nie -
czy terminowo poinformowano kontrolowanego o przyczynie przedłużania terminu
zakończenia kontroli, zgodnie z art. 284b § 2 Op.,
czy Urząd terminowo i prawidłowo wydaje postanowienia w sprawie przedłużenia
terminu zwrotu podatku VAT, zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT
(czy postanowienie zostało doręczone przez upływem terminu do dokonania
zwrotu).

Ustalono, że:
Postępowanie Nr 3653 – zakres kontroli: prawidłowość rozliczeń z budżetem,1)
w tym kontrola zwrotu podatku od towarów i usług, okres objęty kontrolą:
01.01.2016 – 31.01.2016, przewidywany termin zakończenia kontroli:
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12.05.2016 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 28.04.2016 r. – 24.05.2016 r.
Kontrola nielimitowana stosownie do art. 83 ust. 2 pkt 5 usdg. Liczba dni kontroli:
14. Osoba reprezentująca podatnika została poinformowana na piśmie
o przyczynie braku zawiadomienia w dniu 28.04.2016 r. (pismo z dnia
27.04.2016 r., Nr 1602-KP.411.23.2/16/1). Postanowieniem z dnia 10.05.2016 r.,
Nr 1602-KP.411.23.5/16 (odbiór w dniu 11.05.2016 r.) działając na podstawie art.
284b § 2 i art. 216 w związku z art. 292 Op. zawiadomiono kontrolowanego o nie
zakończeniu kontroli w terminie i jednocześnie wyznaczono nowy termin
zakończenia do dnia 31.05.2016 r. Postanowieniem z dnia 10.05.2016 r., Nr
1602-KP.411.23.4/16 (odbiór w dniu 11.05.2016 r.) działając na podstawie art. 216
§ 1 w związku z art. 292 Op. postanowiono przedłużyć termin zwrotu za okres
01/2016 w kwocie 395.167,00 zł do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia
podatnika w toku  kontroli podatkowej. Kontrola wykazała bezzasadność
dokonywanego zwrotu w podatku VAT. Decyzją z dnia 21.09.2016 r., Nr
1602-PP.4213.25.2016 określono zobowiązanie podatkowe za styczeń 2016 r. w
kwocie 8.621,00 zł.
Postępowanie Nr 3673 – zakres kontroli: prawidłowość rozliczeń z budżetem,2)
w tym kontrola zwrotu podatku od towarów i usług, okres objęty kontrolą:
01.06.2016 – 30.06.2016, przewidywany termin zakończenia kontroli:
05.08.2016 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 26.07.2016 r. – 17.08.2016 r.
Kontrola nielimitowana stosownie do art. 83 ust. 2 pkt 5 usdg. Liczba dni kontroli:
15. Podatnik został poinformowany na piśmie o przyczynie braku zawiadomienia w
dniu 26.07.2016 r. (pismo z dnia 20.07.2016 r., Nr 1602-KP.411.43.2.2016).
Postanowieniem z dnia 04.08.2016 r., Nr 1602-KP.411.43.6/2016 (odbiór w dniu
04.08.2016 r.) działając na podstawie art. 284b § 2 i art. 216 w związku z art. 292
Op. zawiadomiono kontrolowanego o nie zakończeniu kontroli w terminie
i jednocześnie wyznaczono nowy termin zakończenia do dnia 18.08.2016 r.
Podatnik złożył w dniu 18.08.2016 r. korektę pokontrolną deklaracji VAT-7,
uwzględniającą ustalenia w zakresie podatku naliczonego. Zwrot bezpośredni na
rachunek bankowy podatnika w kwocie 132.000,00 zł został dokonany w dniu
19.08.2016 r., tj. w dniu upływu terminu przysługującemu podatnikowi na
dokonanie przedmiotowego zwrotu.

Dodatkowo ustalono, iż w stosunku do 1 kontroli (postępowanie Nr 3627) podjęto w dniu
18.01.2016 r. decyzję o anulowaniu postępowania z uwagi na poinformowanie przez Urząd
Kontroli Skarbowej w Opolu pismem z dnia 11.01.2016 r., Nr UKS1691W1P1.420.1.2016
o wszczęciu postępowania kontrolnego wobec podatnika (przedmiotowy wniosek w tej
sprawie, dotyczący zwrotu bezpośredniego w podatku VAT za miesiąc 10/2015 na kwotę
3.020.000,00 zł w terminie 60 dni został wysłany pismem
z dnia 18.12.2015 r., Nr KP/702-55/15 do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
celem przeprowadzenia kontroli skarbowej wobec podatnika z uwagi na
prawdopodobieństwo naruszenia przez podmiot warunków otrzymania dotacji ze środków
unijnych).

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

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Brzegu w zakresie wszczęcia i prowadzenia kontroli
podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT należy ocenić pozytywnie.
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Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.3.

Stan prawny Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r.
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 osoba kierująca Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds.
Analiz i Planowania przeprowadziła w dniach 06.06.2016 r., 30.06.2016 – 19.07.2016 r.
kontrolę funkcjonalną w zakresie zwrotów VAT powyżej 100.000,00 zł za okres od
01.01.2016 – 30.06.2016 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie formułowano zaleceń
pokontrolnych.
Kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej oraz kierownik Działu Obsługi
Bezpośredniej nie przeprowadził kontroli funkcjonalnej w zakresie objętym kontrolą.

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.

Dokument podpisany podpisem elektronicznym.
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