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Dane identyfikacyjne kontroliI.

Zakres
kontroli, tj.
przedmiot
kontroli i okres
objęty kontrolą

Przedmiot kontroli: Analiza zasadności zwrotów VAT, w tym prawidłowość przedłużania
terminów zwrotów przez organ podatkowy.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r.  - do dnia kontroli.

Jednostka
kontrolowana

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

ul. Opolska 96A; 47-300 Krapkowice

Kierownik
jednostki
kontrolowanej

Małgorzata Koryzna-Łukasik
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach od dnia 01.03.2019 r.

Do dnia 28.02.2019 r. Naczelnikiem Urzędu była Pani Ruta Małek-Kubilas

Kontrolerzy: Małgorzata Szafran, starszy kontroler skarbowy

działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu
nr 5/2019  z dnia 04 kwietnia 2019 r.

Data
rozpoczęcia
i zakończenia
czynności
kontrolnych

08.04.2019 r. - 10.05.2019 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 ze zm.)

Wpisano
do ewidencji
kontroli

Pozycja nr 1/2019.

Zagadnienia
objęte kontrolą

Przestrzeganie wytycznych do VAT w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT.1.
Dokonywanie zwrotów podatku naliczonego nad należnym.2.
Weryfikacja postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT.3.
Zwroty istniejące na dzień kontroli.4.
Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych.5.

Ocena kontrolowanej działalnościII.

Ocena ogólna Działania Urzędu Skarbowego w Krapkowicach kierowanego przez Naczelnika
w badanym zakresie oceniono negatywnie.
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Uzasadnienie
oceny ogólnej

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w okresie od  01.01.2017 r. do
dnia kontroli zostały ocenione:
negatywnie w części przestrzeganie wytycznych do VAT w zakresie dokonywania
zwrotu podatku VAT. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
niedostosowaniu Instrukcji nr 1/2016 do zapisów zawartych w Wytycznych
w zakresie wskazania kwoty zwrotu różnicy podatku VAT obligującej do
sporządzenia karty potwierdzeń zwrotu,
braku na analizie zasadności zwrotu VAT lub innym dokumencie, adnotacji
Naczelnika Urzędu, wskazującej na odstąpienie od przeprowadzenia czynności
sprawdzających,
posłużeniu się pieczęcią „z upoważnienia Naczelnika” na deklaracji VAT przez
kierownika Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych,
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez Naczelnika Urzędu,
braku aprobaty na deklaracji zwrotu przez Zastępcę Naczelnika Urzędu,
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez kierownika Rachunkowości lub osoby go
zastępującej,
braku na karcie potwierdzeń zwrotu:
informacji o złożeniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ustawy
o podatku od towarów i usług,
informacji o przeprowadzonych kontrolach  i niezrealizowanych wnioskach,
informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu,
akceptacji Naczelnika bądź osoby do tego upoważnionej na karcie potwierdzeń
zwrotów, w części polecenie dokonania zwrotów VAT,
wskazania kwoty do zwroty na karcie potwierdzeń zwrotów, w części polecenie
dokonania zwrotu VAT,
weryfikacji przez dwóch pracowników informacji o:
kwotach zaległości podatkowych dla poszczególnych tytułów podatkowych oraz
o toczącym się postępowaniu w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku
podatnika i/lub o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania decyzji
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności,
przeprowadzonych kontrolach i niezrealizowanych wnioskach,
kwotach zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych
tytułach nieprzypisanych do systemu,
aktualnym numerze rachunku bankowego ważnego do zwrotów,
decyzjach i deklaracjach nieprzypisanych do systemu PIT-płatnik, VAT,

późnym utworzeniu deklaracji VAT-7 przekazanej drogą elektroniczną do systemu
POLTAX;

negatywnie w części dokonywanie zwrotów podatku naliczonego nad należnym.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez Naczelnika Urzędu,
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez kierownika Rachunkowości,
braku na karcie potwierdzeń zwrotu:
informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu,
akceptacji Naczelnika bądź osoby do tego upoważnionej, na karcie potwierdzeń
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zwrotów, w części polecenie dokonania zwrotów VAT,
wskazania kwoty oraz daty akceptacji Naczelnika na karcie potwierdzeń zwrotów
w części  polecenie dokonania zwrotu VAT,
wskazania kwoty do zwrotu, na karcie potwierdzeń zwrotów w części polecenie
dokonania zwrotu VAT,
weryfikacji przez dwóch pracowników informacji o:
kwotach zaległości podatkowych dla poszczególnych tytułów podatkowych oraz
o toczącym się postępowaniu w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku
podatnika i/lub o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania decyzji
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności,
przeprowadzonych kontrolach i niezrealizowanych wnioskach,
kwotach zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych
tytułach nieprzypisanych do systemu,
aktualnym numerze rachunku bankowego ważnego do zwrotów,
decyzjach i deklaracjach nieprzypisanych do systemu m. in.  PIT/PPL/PPE/KP lub
PIT-płatnik lub VAT, PCC/SD,
złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu,
wskazaniu informacji o złożeniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b
ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo jej niezłożenia,
dokonaniu zwrotu VAT po upływie terminu,
błędnym wskazaniu, w postanowieniu w sprawie zaliczenia zwrotu - okresu
z którego dokonano zaliczenia zwrotu podatku na zaległości podatkowe;

pozytywnie  w zakresie weryfikacji postanowień wydanych w zakresie przedłużeń
terminów zwrotów VAT;

pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie zwrotów istniejących na dzień
kontroli. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na braku działań zmierzających do
likwidacji zwrotu poprzez wezwanie podatnika do zgłoszenia rachunku bankowego,
potrzebnego do dokonania zwrotu podatku VAT.

Skala stwierdzonych nieprawidłowości miała wpływ na prawidłową realizację przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach zadań w zakresie analizy zasadności
zwrotów VAT, w tym prawidłowość przedłużania terminów zwrotów przez organ
podatkowy.

 Opis ustalonego stanu faktycznegoIII.

1. Przestrzeganie wytycznych do VAT w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT.

Stan prawny Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.1.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.2.
Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów3.
i usług (Warszawa, marzec 2016 rok) - zwane dalej „Wytycznymi".
Instrukcja dotycząca zwrotów podatku od towarów i usług (1/2016) Urzędu4.
Skarbowego w Krapkowicach – zwana dalej „Instrukcją”.
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Opis stanu
faktycznego

W Urzędzie od dnia 01.01.2017 r. obowiązuje Instrukcja 1/2016 dotycząca zwrotów
podatku od towarów i usług, zgodnie z którą przed dokonaniem zwrotu przeprowadza się
czynności analityczne, po przeprowadzeniu których sporządza się Kartę zasadności zwrotu
VAT z podsystemu KONTROLA z modułu Analiza zwrotu VAT. Zasadność zwrotu
należy do oceny Naczelnika Urzędu bądź osób przez niego upoważnionych. Akceptacji
zwrotu VAT dokonują do kwoty określonej w zakresie obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności oraz Instrukcji:
Zastępca Naczelnika do kwoty 100 000,00 zł,
Naczelnik/Zastępca Naczelnika akceptuje zwroty łącznie z Kierownikiem komórki
Rachunkowości lub osobą zastępującą od kwoty powyżej 100 000,00 zł.

Instrukcja zaleca do wygenerowania Karty potwierdzeń zwrotów specjalnie
przygotowanego dla tego celu szablonu w programie „Analizator”. Natomiast dane
zgromadzone na karcie potwierdzeń zwrotów powinny być potwierdzane przez dwóch
pracowników urzędu.
Zgodnie z § 5  w części VI ust. 3 Wytycznych, Naczelnik urzędu skarbowego ustala jaka
kwota zwrotu różnicy podatku VAT obliguje do sporządzenia Karty potwierdzeń zwrotu
oraz określa sposób postępowania, dokumentowania i akceptowania czynności związanych
z obsługą zwrotu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach nie określił w Instrukcji kwoty zwrotu
różnicy podatku VAT, obligującej do sporządzenia Karty potwierdzeń zwrotu. Naczelnik
Urzędu Skarbowego złożył wyjaśnienia, z których wynika, że obowiązek sporządzania
karty potwierdzeń zwrotu uregulowano w Zarządzeniu nr 21/2011 z dnia 01.05.2011 r.
oraz rekomendowanej Instrukcji przekazanej przy piśmie z dnia 21.11.2016 nr
1601-ZRKPWMKS.021.1.2016 Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
Odnosząc się do złożonych wyjaśnień, w przedmiotowej kwestii zauważenia wymaga
jednak, że od dnia 01.01.2017 r. w Urzędzie Skarbowym w Krapkowicach obowiązuje
Instrukcja nr 1/2016 dotycząca zwrotów podatku od towarów i usług. Instrukcja ta
powinna zostać wydana w oparciu o Wytyczne, zgodnie z którymi Naczelnik urzędu
skarbowego ustala jaka kwota zwrotu VAT obliguje do sporządzenia Karty potwierdzeń
zwrotu. A zatem w Instrukcji wydanej w oparciu o Wytyczne, Naczelnik Urzędu powinien
był wskazać przedmiotową kwotę.

W celu sprawdzenia, czy Urząd przestrzega Wytycznych, sporządzono 2 raporty
z podsystemu POLTAX2B dot. dokonanych zwrotów na rachunek bankowy podatnika
w kwocie powyżej 200 000,00 zł (za rok 2017 i 2018). Raporty wykazały łącznie 37
zwrotów, w tym: 19 dokonanych w roku 2017 i 18 dokonanych w roku 2018. Kontroli
poddano 10 losowo wybranych zwrotów (5 z 2017 r. i 5 z 2018 r.).

Ustalono, że:
Zwrot nr 1
Podatnik w dniu 26.06.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 05/2017 z wykazaną kwotą do
zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. W dniu
29.06.2017 r., po dokonanych czynnościach analitycznych pracownik SKA sporządził
notatkę, z której wynika, że podmiot ubiegający się o zwrot prowadzi działalność od 1999
roku i jest czynnym podatnikiem VAT od 01.11.2002 r. Zwrot za  05/2017 jest pierwszy od
początku roku. W okresie 5 lat Urząd przeprowadził 3 kontrole w tym 1 zakończyła się
wynikiem pozytywnym. Ostatnią kontrolę przeprowadzono za wrzesień 2014 roku
z wynikiem negatywnym.

 5



Na analizie zasadności zwrotu VAT, wskazano potrzebę przeprowadzenia czynności
sprawdzających. Natomiast w aktach sprawy brak jest dokumentów potwierdzających
przeprowadzenie czynności sprawdzających. Notatka sporządzona w dniu 29.06.2017 r.
zawiera jedynie informacje o rozpoczęciu działalności oraz o ilości i wyniku zakończonych
kontroli przeprowadzonych wobec podmiotu, a zatem nie może świadczyć o
przeprowadzonych czynnościach sprawdzających. Zgodnie z pkt 5 ppkt 5.3 1)  Instrukcji,
czynności sprawdzające podejmowane są w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
prawidłowości sporządzenia deklaracji oraz zasadności deklarowanego zwrotu. Zgodnie z
zapisem na analizie zasadności zwrotu VAT, przeprowadzone czynności analityczne
wskazywały na potrzebę przeprowadzenia czynności sprawdzających, których jednak nie
przeprowadzono.
Na analizie zasadności zwrotu VAT Naczelnik Urzędu nie wypełnił pozycji „Uwagi
kierownika”, a tym samym nie odniósł się do przyczyny nie przeprowadzenia czynności
sprawdzających. Brak również  na analizie daty akceptacji Naczelnika Urzędu oraz
aprobaty Zastępcy Naczelnika Urzędu.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 71-72 pkt 2]

Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych
kontroli, aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest informacji
o złożeniu bądź też niezłożeniu kaucji gwarancyjnej, informacji o złożeniu upoważnienia
organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi
kredytu. Informacje o kwotach zaległości podatkowych dla poszczególnych tytułów oraz o
toczącym się postępowaniu w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika
i/lub o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania decyzji nieostatecznej rygoru
natychmiastowej wykonalności – zwane dalej „Informacje o kwotach zaległości
podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu”, przeprowadzonych kontrolach i nie
zrealizowanych wnioskach oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego
ważnego do zwrotów, zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.
Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd
nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi
kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 17.08.2017 r. w zastępstwie
kierownika Rachunkowości kontroler rozliczeń, brak jest podpisu Naczelnika Urzędu bądź
osoby upoważnionej.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał kierownik Rachunkowości i Naczelnik Urzędu
w dniu 07.07.2017 r., brak aprobaty Zastępcy Naczelnika Urzędu.
Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 17.08.2017 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot nr 2
Podatnik w dniu 25.07.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą do
zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1 717 466,00 zł, w terminie 180 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. W dniu
01.08.2017 r. pracownik SKA sporządził notatkę, z której wynika, że podmiot
ubiegający się o zwrot prowadzi działalność od 03.03.2017 r. i jest czynnym podatnikiem
VAT od 09.03.2017 r. Od rozpoczęcia działalności nie przeprowadzono kontroli
podatkowej wobec podmiotu. Spółka nie wykazywała żadnej sprzedaży, a jedynie zakupy
środków trwałych i pozostałe nabycie.
W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 09.08.2017 r. przeprowadzono wizję lokalną, z której
sporządzono notatkę. Notatkę podpisał Zastępca Naczelnika. Ponadto w dniu 06.09.2017 r.
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przeprowadzono czynności sprawdzające (badaniu poddano faktury dotyczące inwestycji).
Zasadność zwrotu potwierdził Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty
akceptacji.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych
kontroli, aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do
zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów,
zweryfikował  tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje
zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Urząd nie został upoważniony do
zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie
dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 22.11.2017 r. kierownik Rachunkowości, brak
jest podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby upoważnionej. Na deklaracji akceptacji zwrotu
dokonał kierownik Rachunkowości i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest
daty akceptacji Zastępcy. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 22.11.2017 r., w całości
na rachunek bankowy.

Zwrot nr 3
Podatnik w dniu 20.02.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 01/2017 z wykazaną kwotą do
zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 872 033,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. Po dokonanych
czynnościach analitycznych, zasadność zwrotu potwierdził w dniu 01.03.2017 r. Naczelnik
Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: stanu zaległości
podatkowych w kwocie 261 124,00 zł, braku zaległości objętych postępowaniem
egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz
aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest informacji o złożeniu
upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego
podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje
zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został
upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 11.04.2017 r. kierownik
Rachunkowości, brak jest podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby upoważnionej.
Na deklaracji z upoważnienia Naczelnika podpisał się kierownik PP z datą 28.02.2017 r.
(w dniu 28.02.2017 r. - Naczelnik był nieobecny w pracy, natomiast obecny był Zastępca
Naczelnika, a zatem kierownik PP nie był upoważniony do podpisania deklaracji
„z upoważnienia”). Na deklaracji brak jest akceptacji zwrotu przez Naczelnika Urzędu,
pomimo akceptacji zwrotu w dacie 01.03.2017 r. na analizie zasadności zwrotu VAT.
W dniu 11.04.2017 r. zrealizowano zwrot w terminie, w kwocie 743 588,00 zł, natomiast
część zwrotu w kwocie 128 445,00 zł postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. zaliczono
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na poczet podatku PPL za 1/2017 r.
Naczelnik Urzędu w przedmiotowej sprawie złożył wyjaśnienia.

[Dowód: akta kontroli, karta 465]

Mając na uwadze zapis pkt 5 ppkt 5.3 2) Instrukcji, w przypadkach, gdy analiza informacji,
danych uzyskanych z deklaracji oraz w wyniku przeprowadzonych za poprzednie okresy
rozliczeniowe czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych i skarbowych bądź
postępowań podatkowych, pozwala na uznanie złożonej deklaracji za prawidłową, nie
występuje konieczność podejmowania czynności sprawdzających lub kontrolnych za dany
okres rozliczeniowy. Pracownik merytoryczny dokonujący analizy zwrotów VAT
przekazuje deklarację wraz z Kartą naczelnikowi lub osobie przez niego upoważnionej,
celem, akceptacji.
Zatem Naczelnik winien również dokonać akceptacji zwrotu na deklaracji VAT-7 za
01/2017.

Zwrot nr 4
Podatnik w dniu 25.10.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 09/2017 z wykazaną kwotą do
zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 230 000,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. W ramach
weryfikacji zwrotu przeprowadzono czynności sprawdzające (badaniu poddano dokumenty
dot. nabycia środka trwałego). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 02.11.2017 r.
Kierownik SKA i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak daty akceptacji
Naczelnika.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych
kontroli, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej, aktualnego rachunku bankowego ważnego do
zwrotów. Brak jest informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu
podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych
do systemu, dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz
decyzje i deklaracje nie przypisane do systemu PIT-płatnik, VAT zweryfikował tylko jeden
pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane
przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku
jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził kierownik SKA, przy czym nie wskazano
daty oraz w polu „data i podpis Naczelnika (…)” podpis nieczytelny bez podania daty, nie
wskazano również kwoty do zwrotu.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu 02.11.2017 r. kierownik Rachunkowości
i Zastępca Naczelnika przy czym brak daty akceptacji Zastępcy.
Zwrot zrealizowano w terminie w dniu 18.12.2017 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot nr 5
Podatnik w dniu 26.03.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2017 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 245 256,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. W ramach
weryfikacji zwrotu przeprowadzono kontrolę podatkową. W protokole kontroli

 8



kontrolujący stwierdzili nierzetelność prowadzonego rejestru zakupu za miesiąc 2/2017,
poprzez zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 5 958,00 zł. Zasadność zwrotu
potwierdził w dniu 11.05.2017 r. kierownik SPV oraz w dniu 12.05.2017 r.  Naczelnik
Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: zaległości podatkowych (w
podatku VAT w kwocie 8 924,00 zł oraz w podatku CIT w kwocie 245 658,00 zł), braku
zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, braku
aktualnego rachunku bankowego, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej. Brak jest informacji o
złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie
udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów,
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje
zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został
upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 15.05.2017 r. kierownik Referatu
Rachunkowości, brak jest podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby upoważnionej.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał kierownik Rachunkowości i w dniu 12.05.2017 r.
Naczelnik Urzędu. Postanowieniem wysłanym w dniu 23.05.2017 r. zaliczono kwotę
245 256,00 zł na poczet podatku CIT za okres 03-06/2016 oraz 12/2016. W dniu
07.06.2017 r. spółka złożyła korektę deklaracji VAT-7 za 2/2017 z kwotą do zwrotu VAT
w wysokości 233 689,00 zł, tj. o 11 567,00 zł niższą niż zadeklarowana w pierwotnej
wersji. Następnie Urząd postanowieniem z dnia  18.07.2017 r. zaliczył zwrot VAT za
04/2017 na poczet podatku VAT m.in. za 02/2017 -  na należność główną 11 567,00 zł
i odsetki 139,00 zł.

Zwrot nr 6
Podatnik w dniu 26.03.2018 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2018 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 900 000,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu potwierdził w dniu 05.04.2018 r. Kierownik SKA i Naczelnik Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej, aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest
weryfikacji  informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku
jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu oraz przeprowadzonych kontrolach i
nie zrealizowanych wnioskach.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,  a także
o aktualnym numerze rachunku bankowego ważnego do zwrotów, zweryfikował tylko
jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały
zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do
zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie
dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 15.05.2018 r. jedynie kierownik
Rachunkowości, brak jest podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby upoważnionej, nie
wskazano również kwoty do zwrotu.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał kierownik Rachunkowości i Naczelnik Urzędu
w dniu 05.04.2018 r. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 16.05.2018 r., w całości
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na rachunek bankowy.

Zwrot nr 7
Podatnik w dniu 12.02.2018 r. złożył deklarację VAT-7 za 01/2018 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 592 332,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu potwierdził w dniu 14.02.2018 r. Kierownik SKA i Zastępca Naczelnika Urzędu,
przy czym brak jest daty akceptacji.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: zaległości podatkowej
w PPL w kwocie 1 440,00 zł,  zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym,
prowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej, aktualnego rachunku bankowego
ważnego do zwrotów. Brak jest informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego
do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontroli i nie zrealizowanych wniosków oraz dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów, zweryfikował tylko jeden pracownik,
co jest niezgodne z Instrukcją.  Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników, przy czym pod adnotacją dotyczącą postępowań egzekucyjnych widnieje
nieczytelny podpis (parafka).  Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu
podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie dokonania
zwrotu VAT zatwierdził w dniu 30.03.2018 r. kierownik Rachunkowości, brak akceptacji
Naczelnika Urzędu lub osoby upoważnionej, nie wskazano również kwoty do zwrotu.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu 30.03.2018 r. kierownik komórki
Rachunkowości i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji
Naczelnika. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 03.04.2018 r. - w kwocie
576 632,05 zł na rachunek bankowy, część zwrotu postanowieniem z dnia 11.04.2018 r.
zaliczono w kwocie 14 969,95 zł na poczet podatku PIT-4 za 4/2017, 12/2017, 1/2018 oraz
w kwocie 730,00 zł  na poczet podatku PPL za 12/2017.
Ustalono, że zaległość, która powstała na karcie kontowej wynika z prawa do odliczenia od
podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 27b ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrot nr 8
Podatnik w dniu 21.05.2018 r. złożył deklarację VAT-7 za 04/2018 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 486 462,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu zaaprobował w dniu 01.06.2018 r. Kierownik SKA i Zastępca Naczelnika Urzędu,
przy czym brak jest daty akceptacji.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonych kontroli,
niezłożeniu kaucji gwarancyjnej, aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów.
Brak jest informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach
zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach
nieprzypisanych do systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego
ważnego do zwrotów zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.
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Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd
nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi
kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 10.07.2018 r. kierownik
komórki Rachunkowości oraz podpis nieczytelny, bez podania daty.
Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu 10.07.2018 r. kierownik Rachunkowości
i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji Zastępcy. Zwrot
zrealizowano w terminie, w dniu 10.07.2018 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot nr 9
Podatnik w dniu 23.04.2018 r. złożył deklarację VAT-7 za 03/2018 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 201 220,00 zł, w terminie 60 dni.
Deklarację (złożoną w wersji elektronicznej) utworzono w systemie POLTAX w dniu
07.05.2018 r., tj. po 7 dniach roboczych od złożenia deklaracji w Urzędzie.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu zaaprobował w dniu 19.05.2018 r. Kierownik SKA i zaakceptował Zastępca
Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji Zastępcy.
W ramach weryfikacji zwrotu dokonano sprawdzenia zakupu środka trwałego. Karta
potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości podatkowych
i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonych kontroli, niezłożeniu
kaucji gwarancyjnej, aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest
informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje dotyczące kwoty zaległości oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach oraz dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów zweryfikował tylko jeden pracownik,
co jest niezgodne z Instrukcją.  Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako
zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT
zatwierdził w dniu 12.06.2018 r. kierownik Rachunkowości, brak podpisu Naczelnika
Urzędu bądź osoby upoważnionej. Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał Zastępca
Naczelnika, przy czym brak jest daty akceptacji. Brak akceptacji kierownika
Rachunkowości lub osoby go zastępującej. Od dnia 19.05.2018 r. do dnia 12.06.2018 r.
kierownik Rachunkowości z wyjątkiem 23, 25, 31.05 był obecny w pracy. Zwrot
zrealizowano w terminie, w dniu 12.06.2018 r., w całości na rachunek bankowy.

[Dowód: akta kontroli 466-468]

Mając na uwadze wyjaśnienia Naczelnika Urzędu z dnia 26.07.2019 r. w kwestii braku
akceptacji zwrotu na deklaracji przez kierownika Rachunkowości zaznacza się, że zgodnie
z pkt 4 ppkt 4.5 Instrukcji, Kierownik komórki RP akceptuje zwroty łącznie
z naczelnikiem/zastępcą naczelnika lub osobą zastępującą od kwoty powyżej
100 000,00 zł.  Natomiast na karcie potwierdzeń zwrotu/obiegówka, w części polecenie
dokonania zwrotu podatku VAT  - poleca się dokonanie zwrotu podatku VAT i w tym
miejscu jak wyżej zapisano kierownik Rachunkowości złożył podpis wraz z datą.

Zwrot nr 10
Podatnik w dniu 10.10.2018 r. złożył deklarację VAT-7 za 09/2018 z wykazaną kwotą
do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 210 129,00 zł, w terminie 60 dni.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.  Zasadność
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zwrotu zaaprobował w dniu 22.10.2018 r. Kierownik SKA i zaakceptował Zastępca
Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji Zastępcy. W ramach weryfikacja
zwrotu dokonano sprawdzenia zakupu środka trwałego.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych  i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej, prowadzonych kontroli, aktualnego rachunku bankowego ważnego
do zwrotów. Brak jest informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu
podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, o kwotach
zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach
nieprzypisanych do systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego
ważnego do zwrotów, zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.
Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd
nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi
kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 30.11.2018 r. kierownik
Rachunkowości oraz w polu „data i podpis Naczelnika (…)” podpis nieczytelny, brak daty,
nie wskazano również kwoty do zwrotu. Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu
30.11.2018 r. kierownik Rachunkowości i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak
jest daty akceptacji Zastępcy. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 30.11.2018 r., w
całości na rachunek bankowy.

Wyjaśnienia dotyczące braku podpisu drugiego pracownika na Karcie potwierdzeń
zwrotów złożyli Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Spraw Wierzycielskich,
Kierownik Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji
i Rejestracji Podatkowej, kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej oraz Kierujący
Wieloosobowym Stanowiskiem Kontroli Podatkowej.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 47, 58, 86,92]
Mając na uwadze zapis pkt 5, ppkt 5.6 3)  Instrukcji, zgodnie z którą dane zgromadzone na
Karcie potwierdzeń zwrotów powinny być potwierdzone przez dwóch pracowników
urzędu, kontrolująca wyjaśnień nie przyjęła.

Ponadto podkreślenia wymaga, w oparciu o wyżej wymieniony stan faktyczny, że celem
każdej kontroli jest ustalenie stanu faktycznego sprawy jak również ocena, czy organ
postępuje zgodnie z obowiązującą procedurą Urzędu, jak również wytycznymi. Osąd
opiera się na zgromadzonych dokumentach, które powinny być kompletne pod względem
formalnym – ze wskazaniem, m in. podpisu – imię i nazwisko (stanowisko służbowe),
daty, kwoty. Należy mieć na uwadze, że dokument stanowi środek dowodowy i służy dla
wykazania prawdziwości swoich twierdzeń, zarzutów oraz służy do wyjaśnia istotnych
wątpliwości, a gwarancją prawdziwości dokumentu jest poprawne jego sporządzenie.
Zatem ze sporządzonego dokumentu winno wynikać kto, kiedy przeprowadził daną
czynność.

Ustalenia: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono
nieprawidłowości polegające na:
niedostosowaniu Instrukcji nr 1/2016 do zapisów zawartych w Wytycznych
w zakresie wskazania kwoty zwrotu różnicy podatku VAT obligującej do
sporządzenia karty potwierdzeń zwrotu,
braku na analizie zasadności zwrotu VAT lub innym dokumencie, adnotacji
Naczelnika Urzędu, wskazującej na odstąpienie od przeprowadzenia czynności
sprawdzających (zwrot 1),
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posłużeniu się pieczęcią „z upoważnienia Naczelnika” na deklaracji VAT przez
kierownika Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych (zwrot 3),
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez Naczelnika Urzędu (zwrot 3),
braku aprobaty na deklaracji zwrotu przez Zastępcę Naczelnika Urzędu (zwrot 1),
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez kierownika Rachunkowości lub osoby go
zastępującej (zwrot 9);
braku na karcie potwierdzeń zwrotu:
informacji o złożeniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ustawy
o podatku od towarów i usług (zwrot 1),
informacji o przeprowadzonych kontrolach  i niezrealizowanych wnioskach (zwrot
6),
informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu (zwrot 1 - 10),
akceptacji Naczelnika bądź osoby do tego upoważnionej na karcie potwierdzeń
zwrotów, w części polecenie dokonania zwrotów VAT (zwrot 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9),
wskazania kwoty do zwroty na karcie potwierdzeń zwrotów w części polecenie
dokonania zwrotu VAT (zwrot 4, 6, 7, 10),
weryfikacji przez dwóch pracowników informacji o:
kwotach zaległości podatkowych dla poszczególnych tytułów podatkowych oraz
o toczącym się postępowaniu w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku
podatnika i/lub o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania decyzji
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (zwrot 1 -10),
przeprowadzonych kontrolach i niezrealizowanych wnioskach (zwrot 1- 5, 7- 10),
kwotach zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych
tytułach nieprzypisanych do systemu (zwrot 2, 3, 4, 5, 8, 10),
aktualnym numerze rachunku bankowego ważnego do zwrotów (zwrot 1-10),
decyzjach i deklaracjach nieprzypisanych do systemu PIT-płatnik, VAT (zwrot
4),

późnym utworzeniu deklaracji VAT-7 przekazanej drogą elektroniczną do systemu
POLTAX (zwrot 9),

uchybienia polegające na:
braku daty akceptacji Naczelnika na analizie zasadności zwrotu VAT (zwrot 1),
braku daty akceptacji Zastępcy Naczelnika na analizie zasadności zwrotu VAT (zwrot
2, 4, 7, 8, 9, 10),
braku daty akceptacji zwrotu na deklaracji przez Zastępcę Naczelnika (zwrot 2, 4, 7,
8, 9, 10),
braku czytelnego podpisu i wskazania daty na karcie potwierdzeń zwrotów w części
polecenie dokonania zwrotu VAT (zwrot 4, 8, 10) oraz braku daty osoby zastępującej
kierownika Rachunkowości (zwrot 4).

Ocena cząstkowaDziałalność Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w części przestrzeganie wytycznych
do VAT w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT należy ocenić negatywnie.

2.   Dokonywanie zwrotów podatku naliczonego nad należnym.

Stan prawny Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.1.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.2.
Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów3.
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i usług (Warszawa, marzec 2016 rok) - zwane dalej „Wytycznymi".
Instrukcja dotycząca zwrotów podatku od towarów i usług (1/2016) Urzędu4.
Skarbowego w Krapkowicach.

Opis stanu
faktycznego

Na podstawie wyników skryptów oraz raportów z podsystemu POLTAX2B kontroli
poddano terminowość zwrotów podatku VAT.

Zwroty dokonane przed upływem ustawowego terminu.

Kontrolą objęto 15 zwrotów podatku naliczonego nad należnym dokonanych na rachunek
bankowy podatników w 2017 r. i 2018 r. tj.: 5 zwrotów z terminem 25 dni,  9 zwrotów
z terminem 60 dni i 1 zwrot z terminem 180 dni (próba - wyniki skryptów).

A. Zwroty z terminem 25 dni

Ustalono, że:
Zwrot 1
21 dni od daty złożenia deklaracji VAT za 03/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 111 000,00 zł. Deklarację złożono w dniu  24.04.2017 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych. W ramach
weryfikacji zwrotu badaniu poddano faktury zakupu i sprzedaży (notatka służbowa).
Ustalono, że wszystkie faktury zostały zapłacone do dnia złożenia deklaracji. Zasadność
zwrotu potwierdził w dniu 02.05.2017 r. Kierownik SPV i Zastępca Naczelnika Urzędu
w dniu 02.05.2017 r.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej.
Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu
podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje
zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został
upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 15.05.2017 r. kierownik
Rachunkowości i Zastępca Naczelnika Urzędu. Na deklaracji akceptacji w dniu
02.05.2017 r. dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu (Naczelnik w tym dniu był nieobecny
w pracy). Brak akceptacji zwrotu przez kierownika Rachunkowości (obecny w dniu
02.05.2017 r.). Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 15.05.2017 r., w całości
na rachunek bankowy.

[Dowód: akta kontroli 466, 471]

Mając na uwadze wyjaśnienia Naczelnika Urzędu z dnia 26.07.2019 r. w kwestii braku
akceptacji zwrotu na deklaracji przez kierownika Rachunkowości zaznacza się, że zgodnie
z pkt 4 ppkt 4.5 Instrukcji, Kierownik komórki RP akceptuje zwroty łącznie
z naczelnikiem/zastępcą naczelnika lub osobą zastępującą od kwoty powyżej
100 000,00 zł.  Natomiast na karcie potwierdzeń zwrotu/obiegówka, w części polecenie
dokonania zwrotu podatku VAT  - poleca się dokonanie zwrotu podatku VAT i w tym
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miejscu jak wyżej zapisano kierownik Rachunkowości złożył podpis wraz z datą.

Zwrot 2
20 dni od daty złożenia deklaracji VAT za 04/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu
na rachunek bankowy w wysokości 79 000,00 zł. Deklarację złożono w dniu  17.05.2017 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.
W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających (protokół z czynności).
Ustalono, że przedłożone przez podmiot faktury zostały zapłacone do dnia złożenia
deklaracji. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 25.05.2017 r. kierownik SKA i Naczelnik
Urzędu  w dniu 26.05.2017 r.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu, dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz
decyzji i deklaracji nieprzypisanych do systemu PIT-płatnik, zweryfikował tylko jeden
pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane
przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku
jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT
zatwierdził w dniu 06.06.2017 r. jedynie kierownik Rachunkowości brak podpisu
Naczelnika lub osoby upoważnionej. Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu
26.05.2017 r. Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 06.06.2017 r., w
całości na rachunek bankowy.

Zwrot 3
18 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT za 03/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu
na rachunek bankowy w wysokości 139 500,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu
23.04.2018 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.
W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzające (protokół z czynności).
Badaniu poddano faktury nabycia towarów i usług, rejestry zakupu i sprzedaży porównano
z JPK. Ustalono, że przedłożone przez podmiot faktury zostały zapłacone do dnia złożenia
deklaracji. Zasadność zwrotu potwierdził kierownik Referatu SKA  w dniu 09.05.2018 r.
oraz Zastępca Naczelnika Urzędu w dniu 10.05.2018 r.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontroli i nie zrealizowanych wnioskach oraz dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów, zweryfikował tylko jeden pracownik,
co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako
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zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie dokonania zwrotu podatku
VAT zatwierdził w dniu 14.05.2018 r. kierownik Rachunkowości oraz w dniu
11.05.2018 r. Zastępca Naczelnika. Na deklaracji akceptacji zwrotu w dniu 10.05.2018 r.
dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu (Naczelnik w tym dniu był nieobecny w pracy)
w dniu 11.05.2018 r.  kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu
11.05.2018 r. oraz w dniu 16.05.2018 r. na rachunek bankowy w łącznej kwocie
107 051,00 zł, pozostałą część zwrotu w dniu 14.05.2018 r. postanowieniem
przerachowano na podatek PPL za 03/2018, w łącznej kwocie 32 449,00 zł.

Zwrot 4
18 dni od daty złożenia deklaracji VAT za 07/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 123 302,00 zł. Deklarację złożono w dniu  20.08.2018 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.
W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzające (protokół
z czynności). Badaniu poddano faktury nabycia towarów i usług, rejestry zakupu
i sprzedaży porównano z JPK. Ustalono, że przedłożone przez podmiot faktury zostały
zapłacone do dnia złożenia deklaracji. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 27.08.2018 r.
kierownik Referatu SKA oraz w dniu 27.08.2018 r.  Zastępca Naczelnika Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się
postępowaniu, przeprowadzonych kontroli i nie zrealizowanych wnioskach, niezłożeniu
kaucji gwarancyjnej, upoważnienia do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego
podatnikowi kredytu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do
zwrotów, decyzje i deklaracje nieprzypisane do systemu PCC/SD zweryfikował tylko jeden
pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane
przez dwóch pracowników. Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu
07.09.2018 r. kierownik Rachunkowości oraz Naczelnik Urzędu, przy czym brak jest daty
akceptacji. Na deklaracji akceptacji zwrotu dokonał w dniu 07.09.2018 r. kierownik
Rachunkowości i w dniu 27.08.2018 r. Zastępca Naczelnika Urzędu (27.08.2018 r. -
Naczelnik był obecny w pracy). Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 07.09.2018 r. - w
kwocie 104 000,00 zł na rachunek bankowy, natomiast część zwrotu w kwocie 19 302,00
zł, postanowieniem z dnia 12.09.2018 r. zaliczono na poczet podatku PPL za 07/2018.

[Dowód: akta kontroli 473-474]

Mając na uwadze wyjaśnienia Naczelnika Urzędu z dnia 26.07.2019 r. w kwestii akceptacji
zwrotu na analizie zasadności zwrotu VAT przez Naczelnika Urzędu, zauważa się tak jak
wyżej wskazano, że akceptacji w dniu 27.08.2018 r. dokonał Zastępca Naczelnika.

Zwrot 5
17 dni od daty złożenia deklaracji VAT za 01/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 37 000,00 zł. Deklarację złożono w dniu  20.02.2018 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.
W ramach weryfikacji zwrotu badaniu poddano faktury nabycia towarów i usług. Ze
sporządzonego protokołu, wynika, iż wszystkie faktury zostały zapłacone do dnia złożenia
deklaracji. W dniu 28.02.2018 r. zasadność zwrotu potwierdził kierownik Referatu SKA
oraz Zastępca Naczelnika Urzędu.
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Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontroli i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do systemu oraz
dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów zweryfikował
tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Ustalono, że Urząd nie został
upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Polecenie
dokonania zwrotu podatku VAT zatwierdził w dniu 09.03.2018 r. kierownik
Rachunkowości oraz w polu „data i podpis Naczelnika (…)” brak jest czytelnego podpisu i
wskazania daty. Na deklaracji, akceptacji zwrotu dokonał w dniu 28.02.2018 r. kierownik
Rachunkowości i w dniu 28.02.2018 r. Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot zrealizowano
w terminie, w dniu 09.03.2018 r. – w kwocie 37 000,00 zł na rachunek bankowy.

B. Zwroty z terminem 60 dni

Zwrot 1
7 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 5/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 13 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 23.06.2017 r.
Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu potwierdził w dniu 28.06.2017 r. kierownik SKA i „w polu data i podpis
kierownika” podpis nieczytelny, brak daty.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej, przeprowadzonych kontroli oraz dotyczące aktualnego rachunku bankowego
ważnego do zwrotów. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu, dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz
decyzje i deklaracje nieprzypisane do systemu PIT/PPL/PPE/KP, PIT-Płatnik, VAT
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.  Ustalono, że Urząd
nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi
kredytu. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Polecenie
dokonania zwrotu podatku VAT zatwierdził w dniu 29.06.2017 r. kierownik
Rachunkowości oraz w polu „data i podpis Naczelnika”, brak jest czytelnego podpisu i
daty. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym
brak jest daty akceptacji. Zwrot zrealizowano w dniu 30.06.2017 r., w całości na rachunek
bankowy.

Zwrot 2
5 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 5/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 20 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
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mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 22.06.2017 r.
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych.
Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 26.06.2017 r. kierownik SKA i Zastępca Naczelnika
Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej, przeprowadzonych kontroli oraz dotyczące braku aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu
upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego
podatnikowi kredytu. Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się
postępowaniu, kwotach zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym,
przeprowadzonych kontrolach, a także o innych tytułach nieprzypisanych do systemu oraz
dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów zweryfikował
tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały
zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do
zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie
dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 27.06.2017 r. kierownik Rachunkowości oraz w
polu „data i podpis Naczelnika (…)” brak jest czytelnego podpisu i  daty. Akceptacji
zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty
akceptacji. Zwrot zrealizowano w dniu 27.06.2017 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot 3
11 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 5/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 10 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 26.06.2017 r. Weryfikację zwrotu
przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu
KONTROLA), spełniającą wymogi Wytycznych.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: braku zaległości
podatkowych i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych
kontroli, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz dotyczące aktualnego rachunku bankowego
ważnego do zwrotów. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu, dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz
decyzje i deklaracje nieprzypisane do systemu PIT/PPL/PPE/KP, PIT-Płatnik, VAT
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje
zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został
upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.
Polecenie dokonania zwrotu VAT zatwierdził w dniu 07.07.2017 r. kierownik
Rachunkowości oraz w polu „data i podpis Naczelnika (…)” brak jest czytelnego podpisu i
daty. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w
dniu 07.07.2017 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot 4
12 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 6/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 20 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 21.07.2017 r.
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Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych.
Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 27.07.2017 r. kierownik SKA i w dniu 27.07.2017 r.
Naczelnik Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.:  braku zaległości
podatkowych i zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych
kontroli, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz dotyczące braku aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu
upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego
podatnikowi kredytu. Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się
postępowaniu, przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach
zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach
nieprzypisanych do systemu, dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego
do zwrotów oraz decyzje i deklaracje nieprzypisane do systemu PCC/SD zweryfikował
tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały
zweryfikowane przez dwóch pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do
zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie
dokonania zwrotu VAT zatwierdził jedynie kierownik Rachunkowości, brak jest daty i
podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby upoważnionej. Akceptacji zwrotu na deklaracji
dokonał Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 02.08.2017 r., w całości na
rachunek bankowy.

Zwrot 5
13 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 2/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 35 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 23.03.2018 r.
Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych.
Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 05.04.2018 r. kierownik SKA i w dniu 05.04.2018 r.
Naczelnik Urzędu.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz decyzje i deklaracje nieprzypisane
do systemu PCC/SD zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.
Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia
udzielonego podatnikowi kredytu. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników. Polecenie dokonania zwrotu podatku VAT zatwierdził w dniu 05.04.2018 r.
kierownik Rachunkowości i Naczelnik Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji
Naczelnika oraz wskazania kwoty zwrotu. Na deklaracji adnotacja: JPK za II zgodny.
Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 05.04.2018 r. kierownik Rachunkowości  i
w dniu 05.04.2018 r. Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 05.04.2018 r.,
w całości na rachunek bankowy.

Zwrot 6
11 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 3/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu na
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rachunek bankowy w wysokości 14 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 15.04.2018 r.
Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych.
Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 24.04.2018 r. kierownik SKA i Zastępca Naczelnika
Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji Zastępcy.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz decyzje i deklaracje nieprzypisane
do systemu PCC/SD zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją.
Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia
udzielonego podatnikowi kredytu. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników. Polecenie dokonania zwrotu podatku VAT zatwierdził w dniu 26.04.2018 r.
jedynie kierownik Rachunkowości, brak jest daty i podpisu Naczelnika Urzędu bądź osoby
upoważnionej, brak kwoty zwrotu. Na deklaracji adnotacja: JPK za III zgodny.
Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał kierownik Rachunkowości oraz Zastępca
Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji Zastępcy. Zwrot zrealizowano
w dniu 26.04.2018 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot 7
14 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 4/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu
na rachunek bankowy w wysokości 28 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 24.05.2018 r. Weryfikacje zwrotu
przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu
KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu
05.06.2018 r. kierownik SKA i Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty
akceptacji Zastępcy.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli oraz niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach oraz dotyczące aktualnego
numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów zweryfikował tylko jeden pracownik,
co jest niezgodne z Instrukcją. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch
pracowników. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako
zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Polecenie dokonania zwrotu VAT
zatwierdził w dniu 07.06.2018 r. kierownik Rachunkowości  oraz w polu „data i podpis
Naczelnika” brak jest czytelnego podpisu i  daty, brak wskazanej kwoty zwrotu.
Na deklaracji adnotacja: JPK za IV zgodny.
Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest
daty akceptacji Zastępcy. Zwrot zrealizowano w dniu 07.06.2018 r., w całości na rachunek
bankowy.
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Zwrot 8
11 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 5/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu
na rachunek bankowy w wysokości 28 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 25.06.2018 r.
Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność
zwrotu potwierdził Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli, niezłożeniu kaucji
gwarancyjnej. Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu
podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu.
Informacje o kwotach zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu,
przeprowadzonych kontrolach i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości
objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do
systemu oraz dotyczące aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów
zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne z Instrukcją. Ustalono, że Urząd
nie został upoważniony do zwrotu podatku jako zabezpieczenia udzielonego podatnikowi
kredytu. Pozostałe adnotacje zostały zweryfikowane przez dwóch pracowników. Polecenie
dokonania zwrotu  VAT zatwierdził w dniu 06.07.2018 r. kierownik  Rachunkowości oraz
w polu „data i podpis Naczelnika (…)” brak jest czytelnego podpisu i  daty. Na deklaracji
adnotacja: JPK za V zgodny.
Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest
daty akceptacji. Zwrot zrealizowano w dniu 06.07.2018 r., w całości na rachunek bankowy.

Zwrot 9
7 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 7/2018 z wykazaną kwotą do zwrotu
na rachunek bankowy w wysokości 15 000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane,
mikro przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 17.08.2018 r.
Weryfikacje zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT
(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych.
Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 23.08.2018 r. kierownik SKA oraz Zastępca
Naczelnika Urzędu, brak jest daty akceptacji Zastępcy.
Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące m.in.: aktualnego rachunku
bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz zaległości objętych
postępowaniem egzekucyjnym, przeprowadzonych kontroli. Na karcie potwierdzeń zwrotu
zawarto informację potwierdzającą złożenie kaucji gwarancyjnej pomimo jej niezłożenia.
Brak jest weryfikacji informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu
podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Informacje o kwotach
zaległości podatkowych oraz o toczącym się postępowaniu, przeprowadzonych kontrolach
i nie zrealizowanych wnioskach, kwotach zaległości objętych postępowaniem
egzekucyjnym, a także o innych tytułach nieprzypisanych do systemu, dotyczące
aktualnego numeru rachunku bankowego ważnego do zwrotów oraz decyzje i deklaracje
nieprzypisane do systemu PCC/SD zweryfikował tylko jeden pracownik, co jest niezgodne
z Instrukcją. Ustalono, że Urząd nie został upoważniony do zwrotu podatku jako
zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu. Pozostałe adnotacje zostały
zweryfikowane przez dwóch pracowników. Polecenie dokonania zwrotu podatku VAT
zatwierdził w dniu 24.08.2018 r. kierownik Rachunkowości oraz w polu „data i podpis
Naczelnika (…)” brak jest czytelnego podpisu i  daty, brak wskazanej kwoty zwrotu.
Na deklaracji adnotacja: JPK za VII zgodny. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał
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Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym brak jest daty akceptacji. Zwrot zrealizowano
w dniu 24.08.2018 r., w całości na rachunek bankowy.

Mając na uwadze wyżej wymieniony stan faktyczny, podkreślenia wymaga, że celem
każdej kontroli jest ustalenie stanu faktycznego sprawy jak również ocena, czy organ
postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w procedurze Urzędu, jak
również wytycznymi. Osąd opiera się na zgromadzonych dokumentach, które powinny być
kompletne pod względem formalnym – ze wskazaniem, m in. podpisu – imię i nazwisko
(stanowisko służbowe), daty, kwoty. Należy mieć na uwadze, że dokument stanowi środek
dowodowy i służy dla wykazania prawdziwości swoich twierdzeń, zarzutów oraz służy do
wyjaśnia istotnych wątpliwości, a gwarancją prawdziwości dokumentu jest poprawne jego
sporządzenie. Zatem ze sporządzonego dokumentu winno wynikać kto, kiedy
przeprowadził daną czynność.

C. Zwroty z terminem 180 dni.
11 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 6/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 2 231,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane, mikro
przedsiębiorca). Deklarację złożono w dniu 06.07.2017 r. Weryfikacje zwrotu
przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu
KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał
Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 17.07.2018 r. w kwocie 1 500,00 zł na
rachunek bankowy, pozostałą część zwrotu w kwocie 731,00 zł postanowieniem z dnia
24.07.2017 r. zaliczono na poczet podatku PIT za 6/2017.

Zwroty  dokonane po upływie ustawowego terminu.

Na podstawie wyników skryptów z podsystemu POLTAX2B ustalono, że w 2017 r. nie
dokonano zwrotu VAT po terminie, w 2018 r. dokonano 1 zwrot VAT po terminie.

W dniu 25.02.2014 r. złożono deklarację za 01/2014 z wykazaną kwotą do zwrotu na
rachunek bankowy w wysokości 21,00 zł, w terminie 180 dni, w dniu 11.03.2014 r.
złożono korektę deklaracji za 01/2014 wykazując zwrot w kwocie 135,00 zł, w terminie
180 dni. Postanowieniem z dnia 12.03.2014 r. Urząd poinformował podatnika o zaliczeniu
zwrotu podatku VAT za 02/2014 na poczet podatku VAT za 11/2013 w kwocie 1,00 zł
oraz za 12/2013 w kwocie 131,00 zł (w postanowieniu błędnie wskazano zwrot z podatku
VAT za miesiąc - jest 02/2014 winno być 01/2014). Pozostałą kwotę podatku w wysokości
3,00 zł, Urząd zwrócił w dniu 17.09.2018 r., tj. po 1651 dniach.
Na tę okoliczność kontroler rozliczeń z Referatu Rachunkowości złożył wyjaśnienia,
wyjaśnień nie przyjęto, bowiem podatnik posiadał od dnia 30.08.2013 r. rachunek
bankowy ważny do zwrotów VAT, w związku z powyższym Urząd winien dokonać
zwrotu na wskazany rachunek bankowy.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 395]
Ustalenia  W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono

nieprawidłowości polegające na:
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez Naczelnika Urzędu (zwrot 25 dni: 4),
braku akceptacji na deklaracji zwrotu przez kierownika Rachunkowości (zwrot 25
dni: 1),
braku na karcie potwierdzeń zwrotu:
informacji o złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu (zwrot 25 dni: 1-3, 5; 60 dni:
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1-9),
akceptacji Naczelnika bądź osoby do tego upoważnionej, na karcie potwierdzeń
zwrotów, w części polecenie dokonania zwrotów VAT (zwrot 25 dni: 2; 60 dni: 4,
6),
wskazania kwoty oraz daty akceptacji Naczelnika na karcie potwierdzeń zwrotów
w części  polecenie dokonania zwrotu VAT (zwrot 60 dni: 5),
wskazania kwoty do zwrotu, na karcie potwierdzeń zwrotów w części polecenie
dokonania zwrotu VAT (zwrot 60 dni: 6, 7, 9).
weryfikacji przez dwóch pracowników informacji o:
kwotach zaległości podatkowych dla poszczególnych tytułów podatkowych oraz
o toczącym się postępowaniu w sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku
podatnika i/lub o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania decyzji
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (zwrot 25 dni: 1- 5; 60
dni: 1 – 9),
przeprowadzonych kontrolach i niezrealizowanych wnioskach (zwrot 25 dni:
1-5; 60 dni: 1 – 9),
kwotach zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, a także o innych
tytułach nieprzypisanych do systemu (zwrot 25 dni: 1, 2, 5; 60 dni: 1 - 4, 8, 9),
aktualnym numerze rachunku bankowego ważnego do zwrotów (zwrot 25 dni:
1-5; 60 dni: 1 - 9),
decyzjach i deklaracjach nieprzypisanych do systemu m. in.  PIT/PPL/PPE/KP
lub PIT-płatnik lub VAT, PCC/SD (zwrot 25 dni: 2, 4; 60 dni: 1, 3, 4 , 5, 6, 9),
złożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako
zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu (zwrot 25 dni: 4),

wskazaniu informacji o złożeniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b
ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo jej niezłożenia (zwrot 60 dni: 9),
zwrocie VAT po upływie terminu (1 zwrot po terminie),
błędnym wskazaniu, w postanowieniu w sprawie zaliczenia zwrotu - okresu
z którego dokonano zaliczenia zwrotu podatku na zaległości podatkowe (zwroty po
upływie terminu),

uchybienia polegające na:
braku daty akceptacji Zastępcy Naczelnika na analizie zasadności zwrotu VAT
(zwrot 60 dni: 2, 6 - 9),
braku czytelnego podpisu i wskazania daty na analizie zasadności zwrotu VAT
(zwrot 60 dni: 1),
braku daty akceptacji zwrotu na deklaracji przez Zastępcę Naczelnika (zwrot 60
dni: 1 - 3, 6 - 9),
braku czytelnego podpisu i wskazania daty, na karcie potwierdzeń zwrotów,
w części  polecenie dokonania zwrotu VAT (zwrot 25 dni: 5, 60 dni: 1, 2, 3, 7, 8,
9),
braku  daty, na karcie potwierdzeń zwrotów w części  polecenie dokonania zwrotu
VAT (zwrot 25 dni: 4).

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w zakresie dokonywania zwrotów
podatku naliczonego nad należnym należy ocenić negatywnie.

3.   Weryfikacja postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT
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Stan prawny Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.1.
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.2.
Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów3.
i usług (Warszawa, marzec 2016 rok) - zwane dalej „Wytycznymi".
Instrukcja dotycząca zwrotów podatku od towarów i usług (1/2016).4.

Opis stanu
faktycznego W celu sprawdzenia terminowości i zasadności przedłużania terminu zwrotu VAT

sporządzono 1 raport z systemu POLTAX, dot. wydanych w okresie od 01.01.2017
do  05.04.2019 r., przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, postanowień
o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.
Raport zawiera informację o 14 wydanych postanowieniach. Ustalono, że wszystkie
postanowienia wydano wobec 1 podmiotu.

Ustalono, że:
w dniu 22.02.2017 r. podmiot złożył deklarację VAT-7 za 01/2017 r. wykazując•
kwotę do zwrotu  3 651,00 zł, w terminie 60 dni, (upływ terminu 23.04.2017 r.).
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach postanowieniem z dnia 19.04.2017
r. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku
od towarów i usług za styczeń 2017 r. (doręczenie art. 150 Ordynacja podatkowa) w
dniu 09.05.2017 r. oraz wydał postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
z dnia 19.04.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 22.06.2017 r.),
z dnia 09.06.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 21.08.2017 r.),
z dnia 17.08.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.10.2017 r.),
z dnia 17.10.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.12.2017 r.),
z dnia 20.12.2017 r. (przedłużenie terminu  do dnia 20.01.2018 r.)

w związku z prowadzonymi czynnościami weryfikacyjnymi.

 w dniu 17.03.2017 r. podmiot złożył deklarację VAT-7 za 02/2017 r. wykazując•
kwotę do zwrotu  1 240,00 zł w terminie 60 dni, (upływ terminu 16.05.2017 r.).
Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach postanowieniem z dnia 09.05.2017
r. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku
od towarów i usług za luty 2017 r. (doręczenie 18.05.2017 r.) oraz wydał
postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad
należnym:
z dnia 09.05.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 17.07.2017 r.),
 z dnia 12.07.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 21.08.2017 r.),
z dnia 17.08.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.10.2017 r.),
z dnia 17.10.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.12.2017 r.),
z dnia 20.12.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.01.2018 r.)

w związku z prowadzonymi czynnościami weryfikacyjnymi.

w dniu 19.04.2017 r. podmiot złożył deklarację VAT-7 za 03/2017 r. wykazując•
kwotę do zwrotu  3 713,00 zł w terminie 60 dni, (upływ terminu w dniu
18.06.2017 r.). Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności
zwrotu VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach postanowieniem z
dnia 09.05.2017 r. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości
rozliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2017 r. (doręczenie 18.05.2017 r.)
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oraz wydał postanowienia o  przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym:
z dnia 09.06.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 21.08.2017 r.),
z dnia 17.08.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.10.2017 r.),
z dnia 17.10.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.12.2017 r.),
z dnia 20.12.2017 r. (przedłużenie terminu do dnia 20.01.2018 r.)

w związku z prowadzonymi czynnościami weryfikacyjnymi.

Ustalono, że kolejnymi postanowieniami Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach
wyznaczał nowy termin zakończenia postępowania podatkowego:
za styczeń 2017 r.  z dnia 05.06.2017 r. (do dnia 10.07.2017 r.), z dnia 05.07.2017 r.
(do dnia 18.08.2017 r.),
za luty i marzec 2017 r. z dnia 14.06.2017 r. (do dnia 18.08.2017 r.),
za styczeń, luty, marzec 2017 r. z dnia 16.08.2017 r.  (do dnia 18.09.2017 r.), z dnia
13.09.2017 r. (do dnia 18.10.2017 r.), z dnia 17.10.2017 r. (do dnia 20.11.2017 r., z dnia
16.11.2017 r. (do dnia 20.12.2017 r.), z dnia 20.12.2017 r. (do dnia 20.01.2018 r.).

Decyzjami z dnia 19.01.2018 r. za styczeń, luty, marzec 2017 r. Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Krapkowicach określił zobowiązanie podatkowe w kwocie odpowiednio
5 635,00 zł, 2 300,00 zł i 6 302,00 zł, jednocześnie odmawiając zwrotu podatku
wykazanego w deklaracjach VAT-7 za ww. miesiące.

Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie na dzień
wydania ostatniego postanowienia, tj. z 20.12.2017 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w części weryfikacja postanowień
wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT należy ocenić pozytywnie.

4.   Zwroty istniejące na dzień kontroli.

Stan prawny Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.1.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.2.

Opis stanu
faktycznego

Zwroty podatku VAT istniejące na dzień kontroli poddano badaniu w oparciu o raport
z podsystemu POLTAX2B „Zestawienie oczekujących zwrotów z odpisów". Raport
wykazał 1 zwrot z terminem do 27.04.2016 r. w kwocie 190,50 zł.
Ustalono, że:
W dniu 29.10.2015 r. podatnik złożył:
deklarację VAT-7 za 10/2015 z wykazaną kwotą zwrotu 381,00 zł, w terminie 180
dni, tj. do dnia 27.04.2016 r.,
wniosek o zwrot podatku VAT, w którym wskazał, iż nastąpiło rozwiązanie Spółki
i wykazaną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym należy przekazać na konto
bankowe,
pismo, w którym poinformował Urząd o likwidacji spółki oraz wskazał własny
nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu środków,
oświadczenie o nieposiadaniu przez Spółkę żadnych materiałów, towarów i środków
trwałych.

Ponadto w dniu 30.10.2015 r. do Urzędu wpłynęło pełnomocnictwo z dnia 08.12.2014 r., w
którym jeden z udziałowców upoważnił wspólnika  do reprezentowania wobec urzędów w
sprawach likwidacji Spółki, w tym składania w imieniu wspólników niezbędnych
wniosków, oświadczeń i zapewnień, zapłaty kosztów i opłat, odbioru pism i
korespondencji oraz wszelkich spraw związanych z likwidacją. W dniu 30.10.2015 r.
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z Krajowego Rejestru Sądowego wpłynął odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, w którym
widnieje zapis, iż Spółka została rozwiązana z dniem 16.10.2015 r. W dniu 04.04.2016 r.(w
terminie) Urząd zwrócił podatek VAT w kwocie 190,50 zł jednemu udziałowcowi.
Natomiast drugiego wspólnika nie wzywał do wskazania rachunku bankowego, celem
dokonania zwrotu podatku VAT, pomimo posiadania jego danych adresowych.

[Dowód: akta kontroli, karta nr 71]
Ustalenia W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie stwierdzono

nieprawidłowość polegającą na braku działań zmierzających do likwidacji zwrotu poprzez
wezwanie podatnika do zgłoszenia rachunku bankowego, potrzebnego do dokonania
zwrotu podatku VAT.

Ocena
cząstkowa

Działalność Urzędu Skarbowego w Krapkowicach w zakresie zwrotów istniejących na
dzień kontroli należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością.

5.   Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych.

Stan prawny Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r.1.
w sprawie zasad sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowej
przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz
urzędach skarbowych województwa opolskiego.
Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia2.
1 marca 2017 r. w sprawie obowiązywania wydanych przez Dyrektora Izy Skarbowej
w Opolu aktów prawa wewnętrznego.
Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia3.
18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli funkcjonalnej w Izbie
Administracji Skarbowej w Opolu oraz jednostkach podległych.

Opis stanu
faktycznego

W zakresie objętym kontrolą, komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie
5 kontroli funkcjonalnych:
Referat Rachunkowości sporządził 2 informacje z przeprowadzonych kontroli
funkcjonalnych w zakresie: „Kontrola terminowości zwrotów VAT. Sprawdzenie
realizacji zwrotów VAT zgodnie z planem zwrotów. Prawidłowość zapisów na karcie
obiegowej do zwrotów po. 10 tys. „  - dotyczące zwrotów zrealizowanych w miesiącu
sierpniu 2017 r. i deklaracji VAT złożonych w 2018 r.,
Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Weryfikacji
Poprawności Rejestracji Podatników sporządził informację z przeprowadzonej
kontroli funkcjonalnej w zakresie: „Sprawdzenie poprawności i terminowości
dokonania analizy zwrotu bezpośredniego z deklaracji VAT-7 z przyspieszonym
terminem zwrotu” za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Na informacji w opisie
ustaleń wpisano  - brak ustaleń. Ustalono, że do informacji o przeprowadzonej kontroli
funkcjonalnej sporządzono dodatkowy dokument, sprawozdanie, w którym wykazano
wybraną próbę i dokonane ustalenia. Zauważyć należy, iż na informacji brak jest
adnotacji, iż opis ustaleń znajduje się w odrębnym dokumencie,
Referat Obsługi Bezpośredniej sporządził 2 informacje z przeprowadzonych kontroli
funkcjonalnych w zakresie:
„Sprawdzenie prawidłowości i terminowości wprowadzania wszystkich deklaracji i
zeznań do systemu POLTAX oraz SSP ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji
z wykazaną kwotą zwrotu lub nadpłaty” za III kwartał 2017 r.,
„Sprawdzenie prawidłowości i terminowości wprowadzania deklaracji VAT do
systemu POLTAX ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów” za III kwartał
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2018  r.
W wyniku ustaleń nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia Z przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych sporządzono informację.

Stwierdzono uchybienie polegające na:
niewskazaniu w jednej informacji z przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej, iż opis
ustaleń znajduje się w odrębnym dokumencie.

Ocena
cząstkowa Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych w badanym zakresie należy ocenić pozytywnie z

uchybieniem. Ocena cząstkowa nie ma wpływu na ocenę ogólną.

ZaleceniaIV.

Zalecenia/
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Opolu poleca:
Dostosować Instrukcję nr 1/2016 dotyczącą zwrotów podatku od towarów i usług1.
Urzędu Skarbowego w Krapkowicach do zapisów zawartych w Wytycznych
do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług
w części sporządzania Karty potwierdzeń zwrotu.
Sporządzać adnotację o odstąpieniu od przeprowadzania czynności sprawdzających na2.
Analizie zasadności zwrotu VAT.
Dokonywać aprobaty/akceptacji zwrotu na Analizie zasadności zwrotu VAT3.
i deklaracji VAT w sposób wskazujący: osobę z imienia i nazwiska (pieczęć, podpis),
stanowisko służbowe oraz datę dokonanej czynności.
Z należytą starannością i wnikliwością wypełniać poszczególne rubryki Karty4.
potwierdzenia zwrotu.
Dane zgromadzone na Karcie potwierdzeń zwrotu potwierdzać przez dwóch5.
pracowników zgodnie z Instrukcją 1/2016 dotyczącą zwrotów w podatku od towarów
i usług Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, z podaniem imienia i nazwiska
(pieczęć, podpis), stanowiska służbowego oraz daty dokonanej czynności.
Niezwłocznie dokonywać utworzenia, przekazanej drogą elektroniczną deklaracji6.
VAT-7 w systemie POLTAX.
Dokonywać zwroty VAT w terminie.7.
Prawidłowo wskazywać w postanowieniu w sprawie zaliczenia zwrotu, okres8.
z którego dokonano zaliczenia zwrotu podatku na zaległości podatkowe.
Podejmować działania zmierzające do likwidacji zwrotu poprzez wzywanie podatnika9.
do zgłoszenia rachunku bankowego potrzebnego do dokonania zwrotu podatku VAT.
Przestrzegać przepisy prawa wewnętrznego Urzędu w zakresie posługiwania się10.
pieczęcią „z upoważnienia”.
Dostosować Analizę zasadności zwrotu VAT w zakresie akceptacji i aprobaty11.
procesów opisanych w Instrukcji nr 1/2016 dotyczącej zwrotów podatku od towarów i
usług  Urzędu Skarbowego w Krapkowicach.
Opis ustaleń z przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej sporządzać w protokole12.
z przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej.
Zwiększyć nadzór nad sposobem postępowania, dokumentowania i akceptowania13.
czynności związanych z obsługą zwrotu.

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

27



Pozostałe informacjeV.

Zgodnie z § 27 Zasad przeprowadzania kontroli w urzędach skarbowych woj. opolskiego oraz Opolskim
Urzędzie Celno – Skarbowym w Opolu, kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek, w terminie nie
wcześniej niż po upływie 8 miesięcy i nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia otrzymania
wystąpienia pokontrolnego lub sprawozdania z kontroli poinformowania kierownika jednostki kontrolującej
o rezultatach wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w jednym egzemplarzu.

Opole, dnia 17 września 2019 r.

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej

w Opolu
Barbara Bętkowska-Cela

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
         

28


