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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 Oleśnie

ul. Jana Pieloka 21
46-300 Olesno

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Krzysztof Krasoń
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie od dnia 25.10.2005 r.

Kontrolerzy: Ewelina Walczak, starszy inspektor - koordynator kontroli
Iwona Nawa, starszy komisarz skarbowy
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Nr 23/2016
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)
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Ocena kontrolowanej działalnościII.

Ocena ogólna Działania kierowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w badanym
zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie zrealizowane w okresie od
01.01.2016 r. do 31.10.2016 r. zostały ocenione:
pozytywnie w części dotyczącej przeprowadzanych przez Urząd czynności
analitycznych w zakresie zwrotu podatku VAT,
pozytywnie  z uchybieniami w części dotyczącej 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 usług (Dz. U. z 2016 r.,1.
poz. 710 ze zm.).
Wytyczne Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych2.
w zakresie podatku od towarów i usług.

Opis stanu
faktycznego

Procedurę przeprowadzania czynności analitycznych określa zarządzenie nr 17/2014
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie z dnia 17.12.2014 r. w sprawie wdrożenia
procedury realizacji zadań w podatku od towarów i usług w Urzędzie Skarbowym
w Oleśnie.
Każdorazowo przed dokonaniem zwrotu podatku pracownik komórki postępowań
podatkowych przeprowadza czynności analityczne mające na celu wstępną ocenę ryzyka w
zakresie wykazanego zwrotu podatku przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego oraz
wiedzy posiadanej przez Urząd o podatniku. Z czynności analitycznych sporządza się
Kartę oceny zasadności zwrotu, którą zachowuje się w systemie informatycznym,
a w przypadku zwrotu podatku w kwocie od 10.000,00 zł – Kartę drukuje się i załącza do
deklaracji.
Decyzję o przeprowadzeniu, bądź odstąpieniu od kontroli zasadności zwrotu podejmuje
Kierownik Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych, co jest zgodne
z Regulaminem organizacyjnym i zakresem czynności.

W toku kontroli sprawdzono:
czy przeprowadzono czynności analityczne i czy obejmowały one obszary i dane
wrażliwe zgodnie z „Wytycznymi do organizacji prac urzędów skarbowych
w zakresie podatku od towarów i usług”,
czy sporządzono Kartę oceny zasadności zwrotu, a w przypadku jej sporządzenia,
czy pracownik potwierdził na Karcie dokonanie analizy poprzez złożenie podpisu z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego oraz daty,
czy Naczelnik Urzędu lub osoba przez niego upoważniona na podstawie
przeprowadzonych czynności analitycznych podjął decyzję, czy dokonanie zwrotu
VAT winno być poprzedzone przeprowadzeniem kontroli podatkowej.

Na podstawie danych Urzędu oraz raportu z podsystemu KONTROLA „Wykaz
podmiotów, u których przeprowadzono kontrolę w wybranych tematach”: zwrot
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bezpośredni podatku VAT – kontrola przed dokonaniem zwrotu za okres od 01.01.2016 r.
do 31.10.2016 r. ustalono, że Urząd przeprowadził i zakończył 3 kontrole podatkowe,
natomiast 1 kontrola jest w toku.

Kontrolą objęto wnioski do kontroli podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT wraz
z Kartą oceny zasadności zwrotu 4 kontroli podatkowych wszczętych w kontrolowanym
okresie (postępowania nr: 3196, 3210, 3203, 3207).

Ustalono, że:
w każdym przypadku przeprowadzono czynności analityczne zgodnie
z „Wytycznymi do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od
towarów i usług” oraz zarządzeniem Nr 17/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Oleśnie,
we wszystkich sprawach sporządzono Kartę oceny zasadności zwrotu przy
wykorzystaniu podsystemu KONTROLA, dokonanie analizy zostało potwierdzone
przez  pracownika  poprzez złożenie podpisu z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego oraz daty,
w 3 przypadkach po przeprowadzeniu czynności analitycznych Kierownik
Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych wskazał na konieczność
przeprowadzenia kontroli podatkowej (stosowną adnotację umieszczono na Karcie
oceny zasadności zwrotu). Natomiast w 1 przypadku (postępowanie nr 3196)
podatnik został wytypowany do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń
z budżetem państwa (VAT za 2014 r.). W trakcie kontroli stwierdzono
nieprawidłowości, które miały wpływ na zmniejszenie zwrotu podatku VAT
wykazanego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2015 r. Kontrolę rozszerzono.

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

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Oleśnie odnosząca 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.1.
poz. 613 ze zm.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.,2.
poz. 584 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.,3.
poz. 710 ze zm.).
Wytyczne Ministerstwa Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie4.
podatku od towarów i usług.

Opis stanu
faktycznego

Sprawdzeniu poddano, czy Urząd zgodnie z art. 282c § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa – zwanej dalej „Op.”, informuje kontrolowanego
o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie
zwrotu podatku VAT oraz czy w przypadku kontroli przedsiębiorcy uzasadnienie
przyczyny braku zawiadomienia jest umieszczane w protokole kontroli – art. 79 ust. 7
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto sprawdzono
czy prawidłowo określono zakres kontroli i okres objęty kontrolą w kontekście stosowania
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art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Op.
Zbadano również:

czy w przypadku, gdy w trakcie trwania kontroli podatkowej został dokonany
zwrot podatku VAT na rachunek bankowy podatnika, kontrolujący kontynuowali
kontrolę z zachowaniem limitów czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
czy zakończenie kontroli podatkowej nastąpiło w przewidywanym terminie
wskazanym w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
czy w sytuacji zastosowania art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług Urząd terminowo i prawidłowo wydaje
postanowienia w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT.

Kontrolą objęto akta 4 kontroli podatkowych w zakresie zwrotu podatku VAT wszczęte
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.20.2016 r., w tym 3 kontrole zakończone i 1 kontrolę
w toku.

Ustalono, że:
postępowanie nr 3196 – w dniu 09.01.2016 r. kontrolowany został zawiadomiony o1)
zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości rozliczeń
z budżetem państwa (VAT za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.).  Wszczęcie
kontroli nastąpiło poprzez doręczenie kontrolowanemu w dniu 18.01.2016 r.
upoważnienia do jej przeprowadzenia. Z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w
wyniku dokonanych już czynności kontrolnych, rozszerzono zakres kontroli na inne
okresy rozliczeniowe. W dniu 28.01.2016 r. doręczono kontrolowanemu
upoważnienie w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa
(VAT za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.). W związku z tym, że
w deklaracji VAT-7 za lipiec 2015 r. złożonej w dniu 14.12.2015 r. wykazano
kwotę podatku do zwrotu bezpośredniego w podsystemie KONTROLA zaznaczono
temat właściwy WVZW2 (zwrot bezpośredni podatku VAT – przed dokonaniem
zwrotu). Termin do zwrotu upływał z dniem 12.02.2016 r. Kontrola podatkowa
została zakończona przed przewidywanym terminem wskazanym
w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Oleśnie postanowieniem z dnia 11.02.2016 r. wszczął
postępowanie podatkowe.
Stwierdzono, iż w części A.1 protokołu kontroli podatkowej do wymienionych dni
przeprowadzenia kontroli nie wpisano dnia 04.02.2016 r., tj. dnia doręczenia
protokołu.

postępowanie nr 3210 – wszczęcie kontroli podatkowej nastąpiło poprzez2)
doręczenie kontrolowanemu w dniu 09.05.2016 r. upoważnienia do jej
przeprowadzenia, kontrolowany został poinformowany o przyczynie braku
zawiadomienia. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia zostało umieszczone
w protokole kontroli. Zakres i okres objęty kontrolą został właściwie określony w
upoważnieniu, prawidłowo zastosowano art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Op. Kontrola
podatkowa została zakończona przed przewidywanym terminem wskazanym w
imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Zwrotu podatku
VAT dokonano w trakcie kontroli podatkowej.
Stwierdzono, iż:

organ podatkowy w podsystemie KONTROLA nie wprowadził liczby dni
kontroli zaliczanych do limitu kontroli podmiotu w danym roku,
w części A.1 protokołu kontroli podatkowej do wymienionych dni
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przeprowadzenia kontroli nie wpisano dnia 04.06.2016 r., tj. dnia
doręczenia protokołu.

postępowanie nr 3203 – wszczęcie kontroli podatkowej nastąpiło poprzez3)
doręczenie kontrolowanemu w dniu 02.02.2016 r. upoważnienia do jej
przeprowadzenia, kontrolowany został poinformowany o przyczynie braku
zawiadomienia. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia zostało umieszczone
w protokole kontroli. Zakres i okres objęty kontrolą został właściwie określony w
upoważnieniu, prawidłowo zastosowano art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Op.
Kontrola podatkowa została zakończona przed przewidywanym terminem
wskazanym w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
Podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej złożył korektę deklaracji VAT-7
zgodną z ustaleniami kontroli.
Stwierdzono, iż w części A.1 protokołu kontroli podatkowej do wymienionych dni
przeprowadzenia kontroli nie wpisano dnia 10.02.2016 r., tj. dnia doręczenia
protokołu.

postępowanie nr 3207 – wszczęcie kontroli podatkowej nastąpiło poprzez4)
doręczenie kontrolowanemu w dniu 22.03.2016 r. upoważnienia do jej
przeprowadzenia, kontrolowany został poinformowany o przyczynie braku
zawiadomienia. Zakres i okres objęty kontrolą został właściwie określony
w upoważnieniu, prawidłowo zastosowano art. 282c § 1 pkt 1 lit. a Op.
Postanowieniem z dnia 05.04.2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie
przedłużył termin zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do
czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika w ramach kontroli
podatkowej. Postanowienie doręczono w dniu 06.04.2016 r., tj. przed upływem
terminu do dokonania zwrotu. Kontrola podatkowa nie została zakończona
w terminie wskazanym w upoważnieniu, tj. do dnia 20.05.2016 r. Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Oleśnie dwukrotnie przedłużał termin zakończenia kontroli
(postanowienie z dnia 18.05.2016 r. – termin zakończenia kontroli do dnia
30.09.2016 r. oraz postanowienie z dnia 27.09.2016 r. – termin zakończenia
kontroli do dnia 31.01.2017 r.).

Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
uchybienia polegające na:

nie wpisaniu dnia doręczenia protokołu do dni przeprowadzenia kontroli w części
„A.1. Dane kontroli” protokołu kontroli podatkowej,
nie wprowadzeniu do podsystemu KONTROLA liczby dni kontroli zaliczanych do
limitu kontroli podmiotu w danym roku.

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Oleśnie odnosząca się do wszczęcia i prowadzenia
kontroli podatkowej w zakresie zwrotu podatku VAT należy ocenić pozytywnie
z uchybieniami.

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie.3.

6



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

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania,
Kontroli Podatkowej oraz Kierownika Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych
w zakresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli funkcjonalnej.

Ustalenia: -

Ocena
cząstkowa

W związku z nieprzeprowadzeniem kontroli funkcjonalnej w zakresie objętym kontrolą -
nie dokonano jej oceny.

IV. Zalecenia

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu poleca:

Wpisywać dzień doręczenia protokołu do dni przeprowadzenia kontroli w części „A.1.1.
Dane kontroli” protokołu kontroli podatkowej.
Wprowadzać do podsystemu KONTROLA liczbę dni kontroli zaliczanych do limitu2.
kontroli podmiotu w danym roku, w sytuacji gdy w trakcie trwania kontroli
podatkowej dokonany został zwrot podatku VAT na rachunek bankowy podatnika.

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.0710.27.2016.6
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UNP 1601-17-008759
Nazwa dokumentu Wystąpienie pokontrolne
Data podpisu 2017-02-23
Podpisane przez Barbara Bętkowska-Cela,  p.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu

Autor wydruku : Ewelina Walczak (starszy inspektor)
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