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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Temat kontroliPrawidłowość kontroli podatkowej, ewidencjonowanie ustaleń kontroli
i terminowość wszczynania postępowań podatkowych oraz zasadność ich przedłużania.

Jednostka
kontrolowana

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

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Bożena Pilarska
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku  od dnia 13.12.2013 r.

Kontrolerzy: Krzysztof Juruć, inspektor – koordynator kontroli
Małgorzata Szafran, inspektor
działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu nr 7/2016
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

27.04.2016 r. – 12.05.2016 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

Pozycja nr 1/2016

Okres objęty
kontrolą

01.01.2015 r. – 31.03.2016 r.

Zakres
przedmiotowy
kontroli

Zakres badania obejmował następujące zagadnienia kontroli:
Przestrzeganie procedury kontroli podatkowej1.
zawiadamianie przedsiębiorcy/kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontrolia)
podatkowej,
dokumentowanie przebiegu kontroli podatkowej,b)
prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta kontrolowanego,c)
zawiadamianie kontrolowanego o niezakończeniu kontroli w terminie wskazanymd)
w upoważnieniu do kontroli,
wydawanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu na etapie kontrolie)
podatkowej,
zawiadamianie kontrolowanego o sposobie załatwienia zastrzeżeń do protokołuf)
kontroli,
rozpatrywanie sprzeciwów na czynności kontrolne,g)

stosowanie procedur zawieszania, podjęcia i umarzania kontroli podatkowej.h)
Ewidencjonowanie ustaleń kontroli i zatwierdzanie postępowań kontrolnych2.
w podsystemie  KONTROLA.
ewidencjonowanie zdarzeń w podsystemie KONTROLA,a)
zatwierdzanie postępowań kontrolnych i przekazywanie materiałów pokontrolnych,b)
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Terminowość wszczynania postępowań podatkowych.3.
Zasadność dokonywania przedłużenia terminu prowadzenia postępowań podatkowych.4.
Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej w badanych komórkach organizacyjnych5.
Urzędu.

Ocena kontrolowanej działalnościII.

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

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku zrealizowane w okresie od
01.01.2015 r. - 31.03.2016 r. zostały ocenione:
pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie przestrzegania procedury kontroli
podatkowej.
Stwierdzone uchybienie polegało na:
wskazaniu w protokole kontroli okresu objętego kontrolą, który był niezgodny
z okresem wykazanym w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli
podatkowej.

Stwierdzona  nieprawidłowość polegała na:
naruszeniu przepisu art. 290 § 2 ustawy OP, tj. nieprawidłowym wskazaniu czasu
przeprowadzenia kontroli.

pozytywnie z uchybieniami w zakresie ewidencjonowania ustaleń kontroli
i zatwierdzania postępowań kontrolnych  w podsystemie  KONTROLA.
Stwierdzone uchybienia polegały na:
nie powiązaniu dokumentów oczekiwanych,
błędnym wprowadzeniu kwoty uszczuplenia podatkowego do podsystemu
KONTROLA,
zatwierdzeniu kontroli w podsystemie KONTROLA przed upływem 14 dniowego
terminu do wniesienia przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu kontroli.

pozytywnie w zakresie terminowości wszczynania postępowań podatkowych,

pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie zasadności dokonywania przedłużenia
terminu prowadzenia postępowań podatkowych.
Stwierdzona  nieprawidłowość polegała na naruszeniu art. 139 § 1 ustawy OP,
tj. wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o 3 miesiące.

Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie miała wpływu na prawidłową realizację przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku zadań w zakresie prawidłowości kontroli
podatkowej, ewidencjonowania ustaleń kontroli i terminowości wszczynania postępowań
podatkowych oraz zasadności ich przedłużania.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

1.Przestrzeganie procedury kontroli podatkowej
Stan prawny Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.1.

zm.).
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Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – zwana dalej2.
„ustawą SDG”. (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,3.
poz. 1054 z późn. zm.).

Opis stanu
faktycznego

Zawiadamianie przedsiębiorcy/kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontrolia)
podatkowej

Na podstawie raportu z podsystemu KONTROLA stwierdzono, iż w okresie od 01.01.2015
r. do 31.03.2016 r. Urząd zatwierdził 52 kontrole. Badaniu poddano 10 akt kontroli
podatkowych (nr postępowania: 2273, 2280, 2289, 2295, 2296, 2304, 2306, 2319, 2320,
2321) - co stanowi 19,23 % kontroli ogółem.
Ustalono, że:

w 6 sprawach, tj. 60,00 %  (6:10), postępowanie nr: 2295, 2296, 2304, 2306, 2319,
2321 - Urząd, zgodnie z art. 282c § 3 ustawy OP, poinformował kontrolowanego
o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
zgodnie z art. 282c § 1 pkt. 1 lit. a lub d, pkt. 2 lit. b i/lub c. We wszystkich
przypadkach uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia zostało umieszczone
w protokole kontroli zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy SDG,
w 4 sprawach, tj. 40,00 % (4:10) kontrolowany został zawiadomiony o zamiarze
wszczęcia kontroli podatkowej (postępowanie nr: 2273, 2280, 2289, 2320), w tym:
w 1 przypadku podatnik wyraził zgodę na wszczęcie kontroli przed upływem
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
w 3 przypadkach podatnicy nie wyrazili zgody na wcześniejsze wszczęcie
kontroli. Kontrolę wszczęto zgodnie z art. 282b § 2 ustawy OP - po upływie od
19 do 26 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Dokumentowanie przebiegu kontroli podatkowejb)

Skontrolowano 10 kontroli wskazanych w pkt. 1a.
W trakcie kontroli stwierdzono, że:

we wszystkich kontrolach podatkowych organ podatkowy był organem właściwym
do wszczęcia kontroli podatkowej,
we wszystkich protokołach kontroli zakres kontroli był zgodny z zakresem
wskazanym w upoważnieniach do kontroli,
w 1 przypadku (postępowanie nr 2295) w protokole kontroli okres objęty kontrolą
był niezgodny z okresem wskazanym w upoważnieniu. W upoważnieniu do
kontroli wskazano okres objęty kontrolą 01.01.2014 r. –   31.12.2014 r., natomiast
w protokole kontroli 01.01.2014 r. – 31.01.2014 r. Kontrolą objęto 12 miesięcy
2014 r.

  [dowód: akta kontroli, płyta DVD, plik jpg]

we wszystkich protokołach kontroli prawidłowo określono miejsce
przeprowadzenia kontroli,
w 2 sprawach nieprawidłowo wskazano czas przeprowadzenia kontroli:
postępowanie nr 2280, w protokole w części A.1.8. (Liczba dni kontroli)
wpisano 10 dni. W części A.1.7 wpisano dni przeprowadzenia kontroli: 29-31
XII 2014 r., 5, 30 I, 13,16 III, 24 IV, 5,6 V 2015 r. protokół doręczono w dniu
19.05.2015 r. Dzień doręczenia protokołu nie został wliczony do dni
przeprowadzenia kontroli. Prawidłowa liczba dni kontroli winna być 11,
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postępowanie nr 2304, w protokole w części A.1.8. (Liczba dni kontroli)
wpisano 14 dni. W części A.1.7 wpisano dni przeprowadzenia kontroli:
06 VII, 03-04, 27-28 VIII, 29 IX, 30 X, 16 XII 2015 r., 02, 22 II, 01-02, 15, 21
III 2016 r. Protokół doręczono w dniu 22.03.2016 r. Dzień doręczenia
protokołu nie został wliczony do dni przeprowadzenia kontroli. Prawidłowa
liczba dni kontroli winna być 15,

  [dowód: akta kontroli, płyta DVD, plik jpg]

protokoły zawierały dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów i ocenę
prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli,
do każdego protokołu kontroli dołączono protokół z badania ksiąg w którym
zawarto pouczenie z art. 193 § 8 ustawy OP,
weryfikacja ustaleń kontroli podatkowych dokonywana jest przez kierownika
komórki Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania oraz Kontroli Podatkowej
-zwanej dalej „APKP”,
ocena zgromadzonego materiału jest prawidłowa i zaakceptowana (podpis na
protokole kontroli) przez kierownika komórki APKP.

Prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta kontrolowanegoc)

Na podstawie raportu z podsystemu KONTROLA stwierdzono, iż w badanym okresie
Urząd w przypadku 20 kontroli wystosował 37 wniosków do innych organów
podatkowych o przeprowadzenie czynności sprawdzających w trybie
art. 274c ustawy OP.
Kontrolą objęto 10 losowo wybranych kontroli (postępowanie nr: 2291, 2292, 2295, 2304,
2306, 2313, 2316, 2320, 2327, 2328), tj. 50,00 % kontroli.

Ustalono, że w toku przeprowadzanych kontroli podatkowych Urząd sporządził 24 wnioski
o przeprowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta do innych właściwych
miejscowo organów podatkowych. W 1 przypadku Urząd przeprowadził czynności
sprawdzające u kontrahenta podatnika.
Do Urzędu od innych organów podatkowych wpłynęło 24 odpowiedzi
z przeprowadzonych czynności sprawdzających. W trakcie prowadzonych kontroli
podatkowych uzyskano 11 odpowiedzi, natomiast 13 wpłynęło po zakończeniu kontroli.

Zawiadamianie kontrolowanego o niezakończeniu kontroli w terminied)
wskazanym w upoważnieniu do kontroli

Na podstawie raportu z podsystemu KONTROLA  ustalono, że w badanym okresie w 13
kontrolach podatkowych, zawiadamiano kontrolowanego o niezakończeniu kontroli we
wskazanym w upoważnieniu terminie (łącznie 15 zawiadomień).
Kontroli poddano 10 wybranych kontroli (postępowanie nr: 2281, 2296, 2304, 2305,  2306,
2307, 2313, 2314, 2316, 2317).
Ustalono, że organ podatkowy terminowo zawiadamiał kontrolowanych o każdym
przypadku niezakończenia kontroli, podając podstawę prawną przyczyny przedłużenia
terminu oraz wskazując nowy termin. Wszystkie zawiadomienia podpisał Zastępca
Naczelnika.

Wydawanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu na etapie kontrolie)
podatkowej
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Postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu w trakcie kontroli podatkowej wydaje
Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych - zwany dalej „PP”.
Na podstawie sporządzonego przez Urząd raportu z podsystemu KONTROLA ustalono, że
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. nie wydano żadnych postanowień
w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług w trakcie kontroli
podatkowej.

Zawiadamianie kontrolowanego o sposobie załatwienia zastrzeżeń dof)
protokołu kontroli

Na podstawie raportu z podsystemu KONTROLA ustalono, że w 3 kontrolach
podatkowych przeprowadzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. zostały
wniesione zastrzeżenia. Badaniu poddano wszystkie wniesione zastrzeżenia (postępowanie
nr: 2280, 2320, 2304).
W trakcie kontroli ustalono, że:
podatnicy złożyli zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie przewidzianym
w art. 291 § 1 ustawy  OP,
w 2 sprawach zastrzeżenia do protokołu kontroli złożone przez kontrolowanych zostały
uwzględnione w części (postępowanie nr 2280, 2320),
w 1 przypadku złożone przez kontrolowanych zastrzeżenia nie zostały uwzględnione
 (postępowanie nr 2304),

Dodatkowo ustalono, że zawiadomienia kontrolowanego o sposobie załatwienia zastrzeżeń
zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacje zawarte
w zawiadomieniach w pełni wskazywały na możliwość złożenia korekty pokontrolnej.
Ponadto, kontrolujący rozpatrzyli zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozpatrywanie sprzeciwów na czynności kontrolneg)

Na podstawie sprawozdania MF-9Ps sporządzonego przez Urząd ustalono, że w okresie od
01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. nie wniesiono żadnego sprzeciwu na czynności kontrolne w
związku z art. 83 ust. 1 i 2 ustawy SDG.

Stosowanie procedur zawieszania, podjęcia i umarzania kontroli podatkowej.h)

W celu sprawdzenia czy Urząd stosuje instytucję zawieszania kontroli podatkowej, jak
również jej ponownego podjęcia w przypadku zawieszenia zgodnie z art. 284a § 5 i 5a
ustawy OP oraz instytucję umorzenia postępowania kontrolnego zgodnie z art. 284a § 5b
ustawy OP, sporządzono raporty z podsystemu KONTROLA.
Raporty nie wykazały przypadków zawieszenia i umarzenia kontroli podatkowej.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
następujące uchybienie:
wskazanie okresu objętego kontrolą w protokole kontroli niezgodnie z zakresem
w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej w 1 przypadku
na 10 poddanych kontroli (postępowanie nr 2295), tj. 10 % (1:10)

oraz następującą nieprawidłowość:
naruszanie przepisu art. 290 § 2 ustawy OP tj. nieprawidłowe wskazanie czasu
przeprowadzenia kontroli w 2 przypadkach na 10 poddanych kontroli (postępowanie
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nr: 2280, 2304), tj. 20 % (2:10).

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość są osoby przeprowadzające
kontrole oraz kierownik APKP.

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie przestrzegania procedury kontroli
podatkowej  należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością.

Ewidencjonowanie ustaleń kontroli i zatwierdzanie postępowań kontrolnych  w podsystemie2.
KONTROLA.

Stan prawny Wytyczne do wprowadzania danych do podsystemu KONTROLA.
Opis stanu
faktycznego

Ewidencjonowanie zdarzeń w podsystemie KONTROLAa)

Kontroli poddano 10 kontroli podatkowych wskazanych w pkt 1a.
W trakcie kontroli stwierdzono, że:
upoważnienia do kontroli zostały prawidłowo wystawione i zaakceptowane przez
Naczelnika lub Zastępcę Naczelnika Urzędu oraz zaewidencjonowane w podsystemie
KONTROLA,
postanowienia, zawiadomienia i inne pisma związane z kontrolą podatkową zostały
zaewidencjonowane w podsystemie KONTROLA,
liczba dni kontroli oraz dni zaliczanych do limitu kontroli; daty rozpoczęcia kontroli,
zakończenia kontroli, doręczenia protokołu i otrzymania zastrzeżeń, przekazania
protokołów do komórki wymiarowej zostały prawidłowo zaewidencjonowane
w podsystemie KONTROLA,
nie zastosowano instytucji zabezpieczenia na majątku podatnika oraz kary porządkowej,
prawidłowo zaewidencjonowano obszary i tematy kontroli oraz rodzaje ustaleń kontroli
wg opisu zawartego w pkt 8 Wytycznych do wprowadzania danych do podsystemu
KONTROLA,
w 1 postępowaniu  nr 2273, tj. 10 %  (1:10) po kontroli podatkowej nie powiązano 2
dokumentów oczekiwanych – dotyczy korekt deklaracji VAT-7 za miesiąc 02/2012 r. na
kwotę 2.332,00 zł oraz korekt deklaracji VAT-7 za miesiąc 12/2012 r. na kwotę 1.340,00
zł. Dodatkowo ustalono, że wprowadzono błędną kwotę uszczuplenia podatkowego w
deklaracji VAT-7 za miesiąc 03/2012 r. 64,00 zł – prawidłowo
winna być 94,00 zł

  [dowód: akta kontroli, karta nr 114-116  ]

Zatwierdzanie postępowań kontrolnych i przekazywanie materiałówb)
pokontrolnych

Na podstawie 10 kontroli podatkowych wskazanych w pkt 1a, sprawdzono terminowość
przekazywania materiałów pokontrolnych do innych komórek organizacyjnych Urzędu.

Ustalono, że:
przekazanie materiałów pokontrolnych do właściwych komórek następowało
w terminie od 22 do 57 dni, tj. z uwzględnieniem terminu do wszczęcia postępowania
podatkowego określonego w art. 165b ustawy OP,
zatwierdzenie postępowań kontrolnych w podsystemie KONTROLA następowało
w terminie od 9 do 34 dni, tj. zgodnie z Wytycznymi do wprowadzania danych do
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podsystemu w terminie do 60 dni,
daty przekazania materiałów pokontrolnych są zgodne z danymi odnotowanymi
w podsystemie KONTROLA,
komórka APKP przekazała do Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Spraw
Karnych Skarbowych 2 zawiadomienia o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia skarbowego. Przekazanie ww. wniosków do komórki KS odnotowano
w podsystemie KONTROLA.

W celu sprawdzenia terminowości zatwierdzania kontroli wykonano raport monitorujący
z podsystemu KONTROLA (dot. kontroli pozytywnych). Raport zawierał 47 pozycji.
Po przeanalizowaniu raportu stwierdzono, że Urząd zatwierdzał kontrole w terminie od
9 dni do 60 dni:
w 41 kontrolach od 15 do 60 dni,
w 6 kontrolach od 9 do 14 dni:
w 5 kontrolach (postępowanie nr: 2282, 2319, 2321, 2322, 2323) podmioty złożyły
po kontroli korekty deklaracji lub zeznań, zgodne z ustaleniami kontroli przed
dniem zatwierdzenia kontroli podatkowych,
w 1 kontroli (postępowanie nr 2285) dokonano zatwierdzenia kontroli w dniu
19.02.2015 r. tj. po 9 dniach od zakończenia kontroli (kontrolę zakończono w dniu
10.02.2015 r.), przed upływem 14 dniowego terminu do wniesienia zastrzeżeń do
protokołu kontroli. Według wyjaśnień kierownika APKP, kontrolowany zgodził się
z ustaleniami kontroli i miał złożyć korektę. Korekta deklaracji została złożona w
dniu 19.03.2015 r.

(Dowód: akta sprawy, karta nr 117)

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
następujące uchybienia:
błędnie wpisano kwotę uszczuplenia w podsystemie KONTROLA i po kontroli
podatkowej nie powiązano 2 dokumentów oczekiwanych w 1 postępowaniu nr 2273 na
10 poddanych kontroli, tj. 10 % (1:10),
zatwierdzano kontrolę w podsystemie KONTROLA przed upływem 14 dniowego
terminu do wniesienia przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu kontroli
w 1 postępowaniu nr 2285 na 47 poddanych kontroli tj. 2,13 % (1:47).

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie ewidencjonowania ustaleń
kontroli i zatwierdzania postępowań kontrolnych  w podsystemie  KONTROLA należy
ocenić pozytywnie z uchybieniami.

Terminowość wszczynania postępowań podatkowych.3.

Stan prawny Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.
zm.).

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie 10 kontroli podatkowych wskazanych w pkt 1a, zakończonych wynikiem
pozytywnym z ustaloną kwotą uszczuplenia „dodatniego” (262,00 zł – 61.492,00 zł)
ustalono, że:
po każdej kontroli sporządzana jest analiza pokontrolna. W aktach kontroli
zamieszczone są m.in. pełne raporty z podsystemu KONTROLA, analizy określenia
dochodu, karty zasadności oceny nadania decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalności, karty oceny zasadności zastosowania zabezpieczenia wykonania
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zobowiązań podatkowych, protokoły z czynności weryfikacyjnych,
w 2 przypadkach wszczęto postępowanie podatkowe w terminie określonym
w art. 165b ustawy OP,
w 5 przypadkach podatnicy złożyli korekty zeznań/deklaracji zgodnie z ustaleniami
kontroli,
w 3 przypadkach podatnicy nie złożyli zeznań/deklaracji. Postępowania podatkowe nie
zostały wszczęte, gdyż kontrole zostały zakończone w marcu 2016 r.

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

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie terminowości wszczynania
postępowań podatkowych należy ocenić pozytywnie.

Zasadność dokonywania przedłużenia terminu prowadzenia postępowań podatkowych.4.

Stan prawny Ustawa z dnia 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.
zm.).

Opis stanu
faktycznego Sprawdzeniu poddano postanowienia  wydane 10 podatnikom  w trybie art. 140 § 1 oraz

art. 216 ustawy OP w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia sprawy.
Ustalono, że postanowienia zawierały wszystkie elementy zgodnie z art. 217 ustawy OP, w
tym m.in.:
podstawę prawną,
przyczynę niezałatwienia sprawy w terminie,
nowy termin załatwienia sprawy.

Tabela nr 1. Prowadzenie postępowań podatkowych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r.
l.p. Postanowienie

o wszczęciu
postępowania
podatkowego

Data wszczęcia
postępowania
podatkowego

Podatek i
okres
objęty

postępowan
iem

Postanowieni
e o

przedłużeniu
terminu
załatwienia
sprawy

Termin
przedłużenia
sprawy do
dnia

Powód przedłużenia
terminu załatwienia
sprawy wskazany w
postanowieniu

Dodatkowe działania
Urzędu w prowadzonym

postępowaniu

Decyzja określająca
zobowiązanie
podatkowe

1

Postanowienie z
dnia 04.11.2015
r.
PP/4211-34/1/1
5/BG

18.11.2015 r.
PIT za
2010 r.

Postanowienie z
dnia 16.12.2015

r. Nr
PP/4211-25/3/1
5/BG.

18.03.2016 r.

gromadzenia
materiału

dowodowego w
sprawie.

1. Postanowienie z dnia
15.03.2016 r. Nr
1611-PP.4211.34.5.2016
na podstawie art. 200 § 1
wyznaczono stronie 7
dniowy termin do
wypowiedzenia się
podatnikowi w sprawie
zebranego materiału
dowodowego – odebrano
29.03.2016 r.

2. Protokół zapoznania z
materiałem dowodowym
z dnia 05.04.2016 r.

Decyzja z dnia
19.04.2016 r.
Nr 1611-PP.4211.34.6.
2016   na kwotę
1.677,00 zł

Postanowienie z
dnia 15.03.2016

r. Nr
1611-PP.4211.3
4.4.2016

29.04.2016 r.

konieczność
wypełniania
obowiązku

wynikającego z art.
200 § 1 ustawy OP.
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2

Postanowienie
z dnia
12.06.2015 r.
PP/4213-44/1/1
5

29.06.2015 r.

VAT
11/2010
r.

1.Postanowienie
z dnia

28.07.2015 r. Nr
PP/4213-44/2/1

5

29.10.2015 r.

obowiązek
przeprowadzenia
dodatkowego
postępowania
wyjaśniającego

1. Pismo z dnia 08.09.2015
r. Nr PP/4213-44,45/3/15
do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Piszu o
przesłanie informacji
zgromadzonych wobec
kontrahenta podatnika  -
odpowiedź wpłynęła do
Urzędu w dniu
21.09.2015 r.)

2. Postanowienie z dnia
28.10.2015 r. Nr
PP/4213-44/2/15  i Nr
PP/4213-45/2/15    na
podstawie art. 200 § 1
wyznaczono stronie 7
dniowy termin do
wypowiedzenia się
stronie w sprawie
zebranego materiału
dowodowego –
doręczenie
administracyjne w dniu
13.11.2015 r.

3. Protokół zapoznania z
materiałem dowodowym
05.04.2016 r.

Decyzja z dnia
27.11.2015 r.
PP/4213-44/5/15/AZ
na łączną kwotę
5.569,00 zł

2.
Postanowienie z
dnia 29.10.2015

r. Nr
PP/4213-44/4/1
5 i Nr

PP/4213-45/4/1
5

30.11.2015 r. konieczność
wypełniania
obowiązku

wynikającego z art.
200 § 1 ustawy OP.

VAT
12/2010 r

1.
Postanowienie z
dnia 28.07.2015
r. Nr
PP/4213-45/2/1
5

29.10.2015
r.

obowiązek
przeprowadzenia
dodatkowego
postępowania
wyjaśniającego
konieczność
wypełniania
obowiązku
wynikającego z art.
200 § 1 ustawy
OP. Decyzja z dnia

24.02.2016 r.
1611-PP.4213.45.6.
2015  na łączną  kwotę
38.210,00 zł

Postanowienie z
dnia 12.06.2015
r.
PP/4213-45/1/1
5

2.
Postanowienie z
dnia 29.10.2015
r. Nr
PP/4213-44/4/1
5 i Nr
PP/4213-45/4/1
5

30.11.2015
r

potrzeba
rozpatrzenia dużej
ilości terminowych
spraw

3.
Postanowienie z
dnia 27.11.2015
r. Nr
PP/4213-45/5/1
5

26.02.2016
r.

obowiązek
przeprowadzenia
dodatkowego
postępowania
wyjaśniającego

3

Postanowienie z
dnia 18.02.2015
r.
PPSW/4211-12/
1/15/AR

20.02.2015 r.
PIT za
2011 r.

1.
Postanowienie z
dnia 19.03.2015

r.
PPSW/4211-12/
2/15/AR

19.06.2015 r.
analiza obszernego
materiału
dowodowego

i skumulowania się
terminowych
spraw bieżących

Wobec podatnika były
prowadzone postępowania
podatkowe. za lata 2008 –
2009. Urząd wydał
decyzje określające
zobowiązanie do zapłaty.
Podatnik odwołał się do
Dyrektora Izby Skarbowej
w Opolu. Po rozpatrzeniu
odwołania Dyrektor Izby
Skarbowej w Opolu wydał
decyzje z dnia 08.09.2015
r. Nr
1601-PDMT2.4211.11.20
15 (za 2008 r.) oraz z dnia
27.10.2015 r. Nr
1601-PDMT2.4211.19.20
15 (za 2009 r.) uchylające
w całości decyzje
Naczelnika Urzędu i
przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia,

-

2.
Postanowienie z
dnia 17.06.2015

r.
PPSW/4211-12/
3/15/AR

18.09.2015 r.

3.
Postanowienie z
dnia 17.09.2015

r.
PPSW/4211-12/
4/15/AR

18.12.2015 r.

obszerny
i skomplikowany
charakter sprawy4.

Postanowienie z
dnia 16.12.2015

r.
PPSW/4211-12/
5/15/AR

18.03.2016 r.

5.
Postanowienie z
dnia 16.03.2016

r.
PPSW/4211-12/
6/15/AR

17.06.2016 r.

analiza obszernego
materiału
dowodowego

i skumulowania się
terminowych
spraw bieżących
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4

12
postanowień o
wszczęciu
postępowania
podatkowego
z dnia
13.11.2015 r.
PP/4213-66/1/
15/JJ -
PP/4213-77/1/
15/JJ

19.11.2015 r.
VAT za
01-12/20
11 r.

1.
12

postanowień z
dnia

16.12.2015 r.
PP/4213-66/2/
15/JJ -

PP/4213-77/1/
15/JJ

18.03.2016 r.analiza obszernego
materiału
dowodowego
zebranego  trakcie
prowadzonego
postępowania
kontrolnego

Postępowanie podatkowe
zostało przedłużone,
z uwagi na ustalenia
dokonane w trakcie
prowadzonego
postępowania
kontrolnego, które
wykazało powiązania
między firmami

prowadzonymi przez
małżonków. Postępowanie

podatkowe
skomplikowane
i wielowątkowe.

-

2.
Postanowienie z
dnia 14.03.2016

r.
1611-PP.4213.6
6-77.3.2015

17.06.2016 r.

5

26
postanowień o
wszczęciu
postępowania
podatkowego
z dnia
28.05.2015 r.
PP/4213-13/1/
15/JJ ,
PP/4213-14/1/
15/JJ,
PP/4213-38/1/
15/JJ

01.06.2015 r.

VAT za
12/2010
r. I/2011
r.

12/2012
r.

1.
26

Postanowień z
dnia

26.06.2015 r.
Nr

PP/4213-13/2/
15/JJ  -

PP/4213-38/2/
15/JJ

01.10.2015 r.

analiza obszernego
materiału
dowodowego
zebranego  trakcie
prowadzonego
postępowania
kontrolnego

Postępowanie podatkowe
zostało przedłużone,
z uwagi na ustalenia
dokonane w trakcie
prowadzonego
postępowania
kontrolnego, które
wykazało powiązania
między firmami

prowadzonymi przez
małżonków. Postępowanie

podatkowe
skomplikowane i
wielowątkowe.

-

2.
26

postanowień z
dnia

25.09.2015 r.,
PP/4213-13/3/
15/JJ  -

PP/4213-38/3/
15/JJ

31.12.2015 r.

3.
26

postanowień z
dnia

23.12.2015 r.,
PP/4213-13/4/
15/JJ  -

PP/4213-38/4/
15/JJ

31.03.2016 r.

4.
26

postanowień z
dnia

30.03.2016 r.,
PP/4213-13/5/
15/JJ  -

PP/4213-38/5/
15/JJ

30.06.2016 r.

6

Postanowienie z
dnia 14.10.2015
r.
PP/4211-33/1/1
5/AR

15.10.2015 r.
PIT za
2013 r.

Postanowienie z
dnia 12.11.2015

r. Nr
PP/4211-26/3/1
5/BG.

31.12.2015 r.

konieczność
wypełnienia
obowiązku
wynikającego
z art. 200 § 1
ustawy OP

    Postanowienie z dnia
02.11.2015 r. Nr
PP/4211-26/2/15/BG do
wypowiedzenia się

    w sprawie zebranego
materiału dowodowego.

Decyzja z dnia
02.12.2015 r.

Nr
PP/4211-26/4/15/BG
na    kwotę 6.288,00 zł

7

Postanowienie z
dnia 30.09.2015
r.
PP/4211-25/1/15
/BG

23.10.2015 r.
PIT za
2011 r.

Postanowienie z
dnia 13.11.2015

r. Nr
PP/4211-25/3/1
5/BG.

31.12.2015 r.

gromadzenie
materiału
dowodowego
sprawy

1. Wezwanie z dnia
23.10.2015 r.
PP/4211-25/2/15/BG do
dostarczenia dokumentów.
2.Postanowienie z dnia
19.11.2015 r. Nr
PP/4211-25/4/15/BG
(doręczono
administracyjnie
07.12.2015 r.) do
wypowiedzenia się w
sprawie zebranego
materiału dowodowego
(art. 200 par 1 OP)

Decyzja z dnia
16.12.2015 r.

Nr
PP/4211-25/4/15/BG
na     kwotę 3.237,00
zł.

8 Postanowienie z
dnia 14.10.2015
r.
PP/4211-32/1/15
/AR

15.10.2015 r. PIT za
2013 r.

Postanowienie z
dnia 12.11.2015

r. Nr
PP/4211-32/5/1
5/AR.

31.12.2015 r. konieczność
wypełnienia
obowiązku

wynikającego z art.
200 § 1 ustawy OP

1. Wezwanie z dnia
23.10.2015 r.
PP/4211-32/2/15/AR do
dostarczenia
dokumentów.

2. Postanowienie z dnia
27.11.2015 r. Nr
PP/4211-32/7/15/AR
(doręczono 30.11.2015 r.)

11

Decyzja z dnia
30.12.2015 r.

Nr
PP/4211-32/8/15/BG
na kwotę
2.327,00 zł.



Ustalono, że:
7 podatnikom wydano  8 decyzji określających zobowiązanie podatkowe z tego:
3 podatnikom w ciągu 2 miesięcy,
2 podatnikom w ciągu 2,5 miesiąca,
2 podatnikom  w ciągu 5 do 8 miesięcy,
wobec 3 podatników postępowanie podatkowe nie zostało zakończone:
postępowanie podatkowe wszczęte w dniu 20.02.2015 r., termin załatwienia sprawy
przedłużono do dnia 17.06.2016 r. Kontrola podatkowa została przeprowadzona w
zakresie podatku PIT za rok 2011.  Wobec podatnika za lata wcześniejsze były
prowadzone postępowania podatkowe. Urząd wydał decyzje określające podatek do
zapłaty. Podatnik odwołał się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Po
rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu wydał decyzje
uchylające w całości decyzje Naczelnika Urzędu i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia,
postępowanie podatkowe wszczęte w dniu 19.11.2015 r., termin załatwienia sprawy
przedłużono do dnia 17.06.2016 r. z uwagi na ustalenia dokonane
w trakcie kontroli, które wykazały powiązania między firmami prowadzonymi
przez małżonków,

postępowanie podatkowe wszczęte w dniu 01.06.2015 r., termin załatwienia sprawy
przedłużono do dnia 30.06.2016 r. z uwagi na ustalenia dokonane
w trakcie kontroli, które wykazały powiązania między firmami prowadzonymi
przez małżonków.

W sprawie prowadzonych postępowań podatkowych, kierownik PP złożył wyjaśnienia.
  [dowód: akta kontroli, karta nr 118-119]

Dla 10 podatników poddanych kontroli Urząd wydał 47 postanowień o wszczęciu
postępowania podatkowego oraz 134 postanowienia o przedłużeniu termin załatwienia
sprawy. Postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  wystawiono zgodnie  z
art. 140 § 1  ustawy OP.

Powodem przedłużenia terminu załatwienia spraw było:

do wypowiedzenia się w
sprawie zebranego
materiału dowodowego
(art. 200 §1 ustawy OP).

9

Postanowienie z
dnia 14.10.2015
r.
PP/4211-33/1/15
/AR

15.10.2015 r.
PIT za
2013 r.

Postanowienie z
dnia 12.11.2015

r. Nr
PP/4211-33/3/1
5/AR.

31.12.2015 r.

konieczność
wypełnienia
obowiązku

wynikającego z art.
200 § 1 ustawy OP

Postanowienie z dnia
05.11.2015 r. Nr
PP/4211-33/2/15/AR do
wypowiedzenia się w
sprawie zebranego
materiału dowodowego.

Decyzja z dnia
15.12.2015 r.
Nr
PP/4211-33/4/15/AR
na kwotę 7.310,00
zł.

10

Postanowienie z
dnia 24.09.2015
r.
PP/4211-21/1/15
/AR

09.10.2015 r.
PIT za
2011 r.

Postanowienie z
dnia 04.11.2015

r. Nr
PP/4211-21/3/1
5/AR.

09.12.2015 r

w związku z
oczekiwaniem na
dokumenty o
których

dostarczenie Urząd
zwrócił się

wezwaniem z dnia
16.10.2015 r.

PP/4211-21/2/15/A
R.

1. Wezwanie z dnia
16.10.2015 r.
PP/4211-21/2/15/AR do
dostarczenia
dokumentów.

2. Postanowienie z dnia
17.11.2015 r. Nr
PP/4211-21/4/15/AR do
wypowiedzenia się w
sprawie zebranego
materiału dowodowego.

12

Decyzja z dnia
15.12.2015 r.
Nr
PP/4211-21/9/15/AR
na kwotę
29.234,62 zł.



w 2 przypadkach - analizowanie obszernego  i  skomplikowanego materiału,
w 3 przypadkach  - kompletowanie  i gromadzenie materiału dowodowego,
w 3 przypadkach – przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego,
w 120 przypadkach  - analiza zebranego, obszernego materiału dowodowego,
w 5 przypadkach - wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 200 § 1 ustawy OP,
w 1 przypadku –  rozpatrzenie dużej ilości terminowych spraw.

W przypadku 5 podatników poddanych kontroli, tj. 50,00 % (5:10)  termin załatwienia
sprawy przedłużono w 126 postanowieniach o 3 miesiące, tj. niezgodnie z art. 139 § 1
ustawy OP  z tego:
                               104 postanowienia dotyczą 1 podatnika (poz. 5 Tabeli nr 1). Termin
                                       załatwienia sprawy wyznaczony w 26 postanowieniach  był
                                      przedłużany 4 razy,
                                 13 postanowień dotyczy 1 podatnika (poz. 4 Tabeli nr 1). Termin
                                       załatwienia sprawy wyznaczony w 12 postanowieniach był
                                       przedłużony 1 raz oraz w 1 postanowieniu dokonano kolejnego
                                      przedłużenia,
                                   5 postanowień dotyczy 1 podatnika (poz. 3 tabeli nr 1). Termin
                                       załatwienia sprawy wyznaczony w 1 postanowieniu był
                                      przedłużony 5 razy,
                                   3 postanowienia dotyczą 1 podatnika (poz. 2 Tabeli nr 1). Termin
                                       załatwienia sprawy wyznaczony w 1 postanowieniu był
                                      przedłużony 1 raz oraz w 1 postanowieniu 2 razy,
                                   1 postanowienie dotyczy 1 podatnika (poz. 1 Tabeli nr 1). Termin
                                       załatwienia sprawy wyznaczony w 1 postanowieniu był
                                      przedłużony 1 raz.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość są osoby przeprowadzające
postępowania podatkowe oraz kierownik PP.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
nieprawidłowość polegającą na przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o 3 miesiące, co
stanowi narusza art. 139 § 1 ustawy OP, co stwierdzono w postanowieniach wydanych dla
5 podatników, tj. 50,00 % (5:10).

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie zasadności dokonywania
przedłużenia terminu prowadzenia postępowań podatkowych należy ocenić pozytywnie
z nieprawidłowością.

5.  Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w badanych komórkach organizacyjnych Urzędu.

Stan prawny Załącznik Nr 1 do „Systemu Kontroli Wewnętrznej w Administracji Podatkowej” –1.
„Sprawowanie 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

Ustalono, że kierownik komórki APKP przeprowadził 2 kontrole funkcjonalne, tj. w dniu
24.08.2015 r. oraz w dniu 26.08.2015 r. w zakresie:

13



prawidłowości wszczęcia kontroli podatkowych w okresie od I-VI.2015 r.,
terminowości przekazywania do komórki PP materiałów pokontrolnych dot. 26
zatwierdzonych (w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.) kontroli podatkowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli doręczono osobom upoważnionym. Materiały pokontrolne
przekazywano do komórki PP w terminie nie później niż 60 dni po zakończeniu kontroli,
zgodnie z „Wytycznymi do wprowadzania danych do podsystemu KONTROLA”.

Kierownik komórki PP nie przeprowadził kontroli funkcjonalnej w badanym zakresie.
[dowód: akta kontroli, karta nr 25]

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

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Prudniku w zakresie przeprowadzania kontroli
funkcjonalnej w badanych komórkach organizacyjnych Urzędu  należy ocenić pozytywne.

IV. Zalecenia

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu poleca:
Wskazywać w protokole kontroli prawidłowy okres objęty kontrolą, zgodnie1.
z zakresem zawartym w imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli
podatkowej.
Wskazywać w protokole kontroli prawidłowy czas przeprowadzenia kontroli.2.
Wprowadzać prawidłowo kwotę uszczuplenia do podsystemu KONTROLA.3.
Prawidłowo wiązać dokumenty oczekiwane.4.
Zatwierdzać kontrolę w podsystemie KONTROLA po upływie 14 dniowego5.
terminu do wniesienia przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu kontroli.
Wyznaczać nowy termin załatwienia sprawy na podstawie art. 140 ustawy OP6.
kierując się zasadami wyrażonymi w art. 125 i  139 § 1 ustawy OP.

V. Pozostałe informacje

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie w terminie miesięcznym
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o wykonaniu zalecenia.

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