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SPRAWOZDANIE 

Z KONTROLI 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

ul. Ozimska 19, 45-057 Opole 



I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Zakres kontroli, tj. przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą 

Przedmiot kontroli: 

Czynności podejmowane przez organ podatkowy w zakresie zwrotów VAT. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2016 r. - do dnia kontroli 

Jednostka kontrolowana: 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu 

ul. Rejtana 3b 

45-331 Opole 

Kierownik jednostki kontrolowanej: 

Pani Bożena Reclik 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu od dnia 01.10.2015 r. 

Kontrolerzy: 

Ewelina Walczak, ekspert skarbowy - koordynator kontroli, 

Iwona Nawa, starszy ekspert skarbowy 

działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Opolu Nr 3/2018 z dnia 07.03.2018 r. 

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

09.03.2018 r. - 13.04.2018 r. 

Podstawa prawna prowadzenia kontroli: 

Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.  

Nr 185, poz. 1092). 

Wpisano do ewidencji kontroli: 

Poz. 1/2018 

Zagadnienia objęte kontrolą: 

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

oraz obsługa deklaracji. 

2. Monitorowanie przez Urząd korekt deklaracji VAT. 

3. Dokonywanie zwrotów podatku naliczonego nad należnym. 

4. Weryfikacja postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów 

VAT. 



5. Zwroty istniejące na dzień kontroli. 

6. Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Ocena ogólna: 

Działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu kierowanego przez Naczelnika, 

w badanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Uzasadnienie oceny ogólnej: 

Działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu zrealizowane w 

okresie od 01.01.2016 r. do dnia kontroli zostały ocenione: 

• pozytywnie z nieprawidłowościami:  

- w zakresie przestrzegania wytycznych do VAT - dokonywania zwrotu 

podatku VAT oraz obsługa deklaracji. Stwierdzone nieprawidłowości polegały 

na nieuzasadnionej zwłoce w podejmowaniu czynności analitycznych, 

czynności sprawdzających i kontroli podatkowej prowadzonych w sprawie 

zwrotu podatku VAT oraz braku rzetelnej analizy informacji dotyczącej 

wyników kontroli podatkowej. 

- w zakresie dokonywania zwrotów podatku naliczonego nad należnym. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na naliczeniu i wypłaceniu 

nienależnych odsetek w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na 

raty. 

- weryfikacji postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów 

VAT. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na późnym podjęciu działań 

odnoszących się do sprawdzenia zasadności wykazanej kwoty zwrotu. 

• pozytywnie z uchybieniami w zakresie zwrotów istniejących na dzień kontroli, 

• pozytywnie w zakresie monitorowania przez Urząd korekt deklaracji VAT. 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie ma wpływu na prawidłową realizację przez 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu zadań odnoszących się do 

czynności podejmowanych przez organ podatkowy w zakresie zwrotów VAT. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie wytycznych do VAT w zakresie dokonywania zwrotu podatku 

VAT oraz obsługa deklaracji. 

Stan prawny: 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.). 



2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 

3. Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od 

towarów  

i usług (Warszawa, marzec 2016 rok) – zwane dalej „Wytycznymi”. 

4. Zarządzenie nr 11/2015 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 

dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur 

postępowania w zakresie podatku od towarów i usług. 

5. Instrukcja dotycząca zwrotów w podatku od towarów i usług (I-002/2017). 

Opis stanu faktycznego: 

W Urzędzie od dnia 02.05.2017 r. obowiązuje Instrukcja I-002/2017 dotycząca 

zwrotów w podatku od towarów i usług (do dnia 01.05.2017 r. obowiązywała 

Instrukcja stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2015 Naczelnika 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia szczegółowych procedur postępowania w zakresie podatku od 

towarów i usług – zwana dalej „Instrukcją do zarządzenia nr 11/2015”), zgodnie z 

którą przed dokonaniem zwrotu przeprowadza się czynności analityczne, z których 

sporządza się Kartę zasadności zwrotu VAT z modułu Analiza zwrotu VAT z 

podsystemu KONTROLA. Zasadność zwrotu należy do oceny Naczelnika Urzędu 

bądź osób przez niego upoważnionych. Akceptacja i zwrot podatku w kwocie 

przekraczającej 50.000,00 zł wymaga sporządzenia Karty potwierdzeń zwrotu. 

Zwroty podatku w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł, wymagają osobistej 

akceptacji Naczelnika i kierownika rachunkowości lub w razie ich nieobecności osób 

zastępujących. W celu sprawdzenia, czy Urząd przestrzega Wytycznych 

sporządzono 2 raporty z podsystemu POLTAX2B dot. dokonanych zwrotów na 

rachunek bankowy podatnika w kwocie powyżej 500.000,00 zł (za rok 2016 i 2017). 

Raporty wykazały łącznie 59 zwrotów, w tym: 36 dokonanych w roku 2016 i 23 

dokonane w roku 2017. Kontroli poddano 20 losowo wybranych zwrotów (12 z 2016 

r. i 8 z 2017 r.). 

Ustalono, że: 

Zwrot nr 1: 

Podatnik w dniu 25.04.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 03/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.014.955,00 zł w terminie 25 dni, 

natomiast w poz. 55 (dot. terminu zwrotu) wpisano kwotę 1.014.599,00 zł. 

W dniu 05.05.2016 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 03/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.014.955,00 zł w terminie 25 dni. 

Wraz z deklaracją podatnik złożył wniosek w trybie art. 87 ust 6 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – zwanej dalej „ustawą o VAT”. Korektę 

deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 09.05.2016 r., tj. po 4 dniach od 

złożenia korekty w Urzędzie. 



Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu potwierdzono zapłatę faktur oraz sprawdzono zgodność 

kwot dot. wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru. Zasadność zwrotu potwierdził w 

dniu 19.05.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 25.05.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 2: 

Podatnik w dniu 25.04.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 03/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 640.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.04.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności analitycznych. Zasadność zwrotu 

potwierdził w dniu 13.06.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i 

Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 22.06.2016 r., w 

kwocie 559.135,00 zł na rachunek bankowy. Pozostałą do zwrotu kwotę 80.865,00 

zł, zgodnie z pismem podatnika, postanowieniem z dnia 22.06.2016 r. zaliczono na 

poczet podatku dochodowego od osób prawnych za 04/2016. 

Zwrot nr 3: 

Podatnik w dniu 26.10.2015 r. złożył deklarację VAT-7 za 9/2015 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 137.243,00 zł w terminie 180 dni oraz 

kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 500.000,00 zł. 

Następnie w dniu 02.11.2015 r. złożył korektę z wykazaną kwotą do zwrotu na 

rachunek bankowy w wysokości 637.243,00 zł w terminie 180 dni. W uzasadnieniu 



do korekty podatnik wskazał, iż kwota 500.000,00 zł wynikająca z faktury została 

uregulowana w dniu 15.09.2015 r. W dniu 20.11.2015 r. złożył korektę deklaracji 

VAT-7 za 9/2015 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 

637.243,00 zł w terminie 60 dni. Przyczyną złożenia korekty był błędnie wskazany 

przez podatnika termin zwrotu nadwyżki podatku.  Korektę deklaracji wprowadzono 

do systemu POLTAX w dniu 23.11.2015 r., tj. po 3 dniach od złożenia korekty w 

Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu sprawdzono faktury VAT dotyczące zakupu środków 

trwałych oraz zgodność kwot dot. wewnątrzwspólnotowych nabyć towaru. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 15.12.2015 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. W dniu 02.11.2015 r. podatnik złożył w Urzędzie pismo, w którym 

upoważnił organ podatkowy do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego 

podatnikowi kredytu. W upoważnieniu wskazano rachunek bankowy do przekazania 

zwrotu różnicy podatku VAT. Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera 

informacje dotyczące: braku zaległości podatkowych oraz złożenia upoważnienia. 

Każda z powyższych danych została zweryfikowana przez pracowników oraz 

kierowników komórek, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 15.01.2016 r.,  w całości na wskazany w 

upoważnieniu rachunek bankowy. 

Zwrot nr 4: 

Podatnik w dniu 25.01.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 12/2015 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 550.000,00 zł. W dniu 26.02.2016 r. 

złożył korektę deklaracji VAT-7 za 12/2015 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek 

bankowy w wysokości 550.000,00 zł w terminie 60 dni. W uzasadnieniu do korekty 

wskazano, iż zmianie uległy kwoty podatku należnego i naliczonego w związku z 

rozliczeniami faktury otrzymanych od klientów zagranicznych. Korektę deklaracji 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 29.02.2016 r., tj. po 3 dniach od złożenia 

korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności analitycznych i sprawdzono 

zgodność kwot dot. wewnątrzwspólnotowych nabyć towaru. Zasadność zwrotu 

potwierdził w dniu 12.04.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 



zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 22.04.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 5: 

Podatnik w dniu 04.03.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.041.905,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 07.03.2016 r., tj. po 3 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. Dla zbadania zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek 

Pierwszego Referatu Czynności Sprawdzających z dnia 17.03.2016 r., została 

przeprowadzona kontrola podatkowa – upoważnienie do kontroli z dnia 18.03.2016 r. 

Kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym. Protokół kontroli podatkowej został 

doręczony w dniu 20.04.2016 r. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 25.04.2016 r. 

Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, zaległości podatkowych w podatku VAT 

w kwocie 430,00 zł oraz braku zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, 

niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu 

podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych 

danych została zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, 

zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 28.04.2016 r., w kwocie 1.037.895,00 zł na rachunek 

bankowy. Pozostałą do zwrotu kwotę, tj. 4.010,00 zł postanowieniem z dnia 

28.04.2016 r. zaliczono na poczet podatku od towarów i usług za 12/2015 w 

wysokości 430,00 zł oraz zgodnie z pismem podatnika, na poczet podatku 

dochodowego od osób fizycznych (płatnik) za 02/2016 w wysokości 3.580,00 zł. 

Zwrot nr 6: 

Podatnik w dniu 19.05.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 04/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 3.342,00 zł oraz kwotą do 

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 511.372,00 zł.  

W dniu 25.05.2016 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 04/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 514.714,00 zł w terminie 60 dni. 

Korektę deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 30.05.2016 r., tj. po 5 

dniach od złożenia korekty w Urzędzie. Weryfikację zwrotu przeprowadzono w 

oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz 

Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające wymogi Wytycznych. Dla zbadania 

zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek Pierwszego Referatu Czynności 



Sprawdzających z dnia 15.06.2016 r., została przeprowadzona kontrola podatkowa – 

upoważnienie do kontroli z dnia 20.06.2016 r. Kontrola zakończyła się wynikiem 

negatywnym. Protokół kontroli podatkowej został doręczony w dniu 06.07.2016 r. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 11.07.2016 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 22.07.2016 r., w kwocie 511.372,00 zł na rachunek 

bankowy. Pozostałą kwotę 3.342,00 zł, zgodnie z pismem podatnika, 

postanowieniem z dnia 22.07.2016 r. zaliczono na poczet podatku dochodowego od 

osób fizycznych (płatnik) za 04/2016. 

Zwrot nr 7: 

Podatnik w dniu 25.03.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 2.810.008,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 29.03.2016 r., tj. po 4 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o 

Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę 

potwierdzeń zwrotu – spełniające wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek Pierwszego Referatu 

Czynności Sprawdzających z dnia 21.04.2016 r., została przeprowadzona kontrola 

podatkowa – upoważnienie do kontroli z dnia 28.04.2016 r. Protokół kontroli 

podatkowej został doręczony w dniu 25.05.2016 r. Kwota zwrotu została uznana za 

bezsporną. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 23.05.2016 r. Kierownik Referatu 

Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu i Kierownik Rachunkowości. 

Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 24.05.2016 r., w całości na rachunek 

bankowy. 

Zwrot nr 8: 



Podatnik w dniu 25.04.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 03/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.125.965,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.04.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o 

Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę 

potwierdzeń zwrotu – spełniające wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności analitycznych, na podstawie 

których, w dniu 29.04.2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z wnioskiem o objęcie podatnika 

kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej. Ze względu na brak przesłanek 

postanowiono nie przyjmować wniosku do kontroli. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 03.06.2016 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje 

dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości 

podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych 

została zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 22.06.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 9: 

Podatnik w dniu 11.12.2015 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2015 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 600.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 14.12.2015 r., tj. po 3 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o 

Analizę zasadności zwrotu VAT (wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę 

potwierdzeń zwrotu – spełniające wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających - faktur zakupu 

środków trwałych w miesiącu październiku 2015 r. oraz zweryfikowano wystawców 

faktur. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 02.02.2016 r. Kierownik Referatu 

Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu i Kierownik Rachunkowości. 

Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 03.02.2016 r., w całości na rachunek 

bankowy. 



Zwrot nr 10: 

Podatnik w dniu 27.10.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 9/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 837.200,00 zł w terminie 60 dni. 

Jednocześnie złożono pismo, w którym upoważniono organ podatkowy do zwrotu 

podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Deklarację 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 28.10.2016 r., tj. po 1 dniu od złożenia 

deklaracji w Urzędzie. W dniu 29.11.2016 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z 

podatnikiem w celu wyjaśnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (poz. 21 

deklaracji), przedłożenia w tym zakresie rejestrów zakupów i sprzedaży oraz aktu 

notarialnego. Podatnik w dniu 14.12.2016 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 

9/2016, kwota i termin (60 dni) zwrotu nie uległy zmianie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających, sprawdzono 

rejestry podatku należnego i naliczonego, fakturę zakupu oraz akt notarialny. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 29.12.2016 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje 

dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości 

podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej. Natomiast omyłkowo zaznaczono, że nie złożono upoważnienia 

organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego 

podatnikowi kredytu, podczas gdy, takie upoważnienie podatnik złożył w dniu 

27.10.2016 r. Na powyższe złożono wyjaśnienie. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 274] 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 30.12.2016 r., w całości na rachunek bankowy 

wskazany w upoważnieniu. 

Zwrot nr 11: 

Podatnik w dniu 25.02.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 01/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 7.773.136,00 zł w terminie 60 dni. 

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami - biorąc pod uwagę wysokość zwrotu oraz 

wielkość obrotów wykazanych w deklaracji - podjęto decyzję o skierowaniu wniosku o 

objęcie podmiotu kontrolą podatkową, bez wcześniejszego sporządzenia analizy 

zasadności zwrotu do deklaracji. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 270] 

W dniu 02.03.2016 r. Pierwszy Referat Czynności Sprawdzających wystąpił do 

Działu Kontroli Podatkowej z wnioskiem o objęcie pomiotu kontrolą podatkową – 

upoważnienie do kontroli z dnia 02.03.2016 r. Protokół kontroli podatkowej został 

doręczony w dniu 16.03.2016 r. Kontrola podatkowa zakończyła się wynikiem 

pozytywnym, kwota zwrotu została uznana za bezsporną. Podmiot w dniu 

17.03.2016 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 01/2016, z wykazaną kwotą do 



zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 7.773.136,00 zł, zgodną z ustaleniami 

kontroli podatkowej - w korekcie pomniejszono podatek należy oraz podatek 

naliczony wynikający z dokonanej zaliczki na zakup środka trwałego (art. 20 ust. 5 

ustawy o podatku od towarów i usług). Korektę deklaracji wprowadzono do systemu 

POLTAX w dniu 23.03.2016 r., tj. po 6 dniach od złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT do 

złożonej korekty (wydruk z podsystemu KONTROLA) sporządzoną w dniu 

11.04.2016 r. oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające wymogi Wytycznych. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 12.04.2016 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje 

dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości 

podatkowych oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych 

została zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 25.04.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 12: 

Podatnik w dniu 25.07.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 6/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 2.871.639,00 zł w terminie 25 dni. 

Wraz z deklaracją złożono wniosek w trybie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Deklarację 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.07.2016 r., tj. po 1 dniu od złożenia 

deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających, sprawdzono 

rejestr zakupu środków trwałych, faktury zakupu i wyciągi bankowe potwierdzające 

ich zapłatę oraz zweryfikowano wystawców faktur. Zasadność zwrotu potwierdził w 

dniu 08.08.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej 

oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Każda z powyższych danych została 

zweryfikowana przez pracowników oraz kierowników komórek, zgodnie z 

uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu i Kierownik Rachunkowości. 

Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 16.08.2016 r., w całości na rachunek 

bankowy. 

Zwrot nr 13: 



Podatnik w dniu 23.11.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 10/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.069.917,00 zł w terminie 25 dni. 

Wraz z deklaracją złożono wniosek w trybie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Deklarację 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 24.11.2017 r., tj. po 1 dniu od złożenia 

deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających, sprawdzono 

rejestry zakupu, faktury zakupu dotyczące nabycia towarów i usług oraz wyciągi 

bankowe potwierdzające ich zapłatę. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

04.12.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych i celnych 

oraz zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, 

niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu 

podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i 

deklaracji nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w 

sprawie dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji 

nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji 

została zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami 

wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 08.12.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 14: 

Podatnik w dniu 19.06.2017 r. złożył deklarację VAT – 7 za 05/2017 z wykazaną 

kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 943.000,00 zł w terminie 25 dni. 

W dniu 26.06.2017 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 05/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 943.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Przyczyną złożenia korekty była zmiana terminu wskazanego do zwrotu podatku na 

rachunek bankowy. Korektę deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 

27.06.2017 r., tj. po 1 dniu od złożenia korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu („pierwszy zwrot”) u podatnika, na wniosek 

Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających z dnia 30.06.2017 r., 

została przeprowadzona kontrola podatkowa – upoważnienie do kontroli z dnia 

18.07.2017 r. Kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym. Protokół kontroli 

podatkowej został doręczony w dniu 27.07.2017 r. Zasadność zwrotu potwierdził w 

dniu 31.07.2017 r. Naczelnik Urzędu. 



Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 24.08.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 15: 

Podatnik w dniu 25.07.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą 

do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości  850.789,00 zł. 

Podatnik w dniu 09.08.2017 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 06/2017 z 

wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 850.789,00 zł w 

terminie 60 dni. Korektę deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 

10.08.2017 r.,tj. po 1 dniu od złożenia korekty w Urzędzie. Analizę zasadności zwrotu 

VAT sporządzono w dniu 28.09.2017 r. W tym samym dniu przekazano wniosek o 

objęcie podmiotu kontrolą podatkową („pierwszy zwrot”) w zakresie rzetelności 

deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliczania, zeznania oraz 

zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2017 r. W związku z brakiem 

możliwości wszczęcia kontroli podatkowej przed upływem terminu zwrotu, 

przeprowadzono czynności sprawdzające, sprawdzono rejestry zakupu, faktury 

zakupu oraz akt notarialny (notatka z czynności sprawdzających  sporządzona w 

dniu 04.10.2017 r.). W dniu 05.10.2017 r. wezwano podmiot do złożenia oryginałów 

dokumentów. 

Postanowieniem z dnia 09.10.2017 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w 

Opolu przedłużył termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do dnia 

09.12.2017 r. z uwagi na konieczność weryfikacji zasadności zwrotu. 

Kontrola podatkowa została wszczęta w dniu 17.10.2017 r., a zakończyła się w dniu 

30.10.2017 r. Z analizy postępowania kontrolnego sporządzonego przez 

kontrolujących w dniu 31.10.2017 r. wynika, iż zwrot w zadeklarowanej kwocie jest 

zasadny, jednakże zwrot przysługiwał Spółce na zasadach określonych w art. 87 ust. 

5a ustawy o VAT, tj. w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, a nie w terminie 

60 dni jak wskazano w złożonej korekcie deklaracji. W dniu 31.10.2017 r. 

sporządzono wyjaśnienia dotyczące konieczności wypłacenia zwrotu wraz z 

odsetkami za zwłokę w wysokości 50 % w związku z niedotrzymaniem terminu 

zwrotu wynoszącego 60 dni. W dniu 06.11.2017 r. sporządzono Kartę potwierdzeń 

zwrotu, która zawiera informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego 

ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych i celnych oraz zaległości 

objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu kaucji 

gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 



zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w dniu 06.11.2017 r. w kwocie 850.789,00 zł wraz z oprocentowaniem 

w wysokości 2.611,00 zł na rachunek bankowy. W toku analizy przedłożonych do 

kontroli akt ustalono, że Urząd podjął czynności analityczne i sporządził Analizę 

zasadności zwrotu VAT dopiero w 50 dniu od daty wpływu korekty deklaracji VAT-7. 

Konsekwencją powyższego było późne podjęcie czynności sprawdzających i kontroli 

podatkowej w sytuacji gdy do terminu zwrotu tj. do dnia 09.10.2017 r. pozostało 11 

dni. Nie przeprowadzono rzetelnej analizy postępowania kontrolnego, w którym 

wskazano zmianę terminu zwrotu. Skutkiem powyższych zaniechań było wypłacenie 

nienależnego Spółce oprocentowania w wysokości 2.611,00 zł. 

Na powyższe, Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających złożył 

wyjaśnienia. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 264-266] 

W dniu 28.03.2018 r., w trakcie kontroli, Spółka złożyła korektę deklaracji oraz 

dokonała zwrotu nienależnie wypłaconego oprocentowania. 

Zwrot nr 16: 

Podatnik w dniu 25.07.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 521.519,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.07.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

W dniu 02.08.2017 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wystąpił z 

wnioskiem o objęcie podmiotu kontrolą celno-skarbową. W odpowiedzi, Naczelnik 

Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu wniósł o podjęcie działań w zakresie weryfikacji 

zgodności zapisów w ewidencjach zakupów i sprzedaży VAT za czerwiec 2017 r. z 

deklaracją VAT-7, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu środka trwałego. W 

ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności sprawdzających, sprawdzono 

ewidencje zakupu i sprzedaży, faktury zakupu środków trwałych i akt notarialny oraz 

sprawdzono wystawców faktur. W dniu 30.08.2017 r. dokonano również oględzin 

miejsca prowadzenia działalności. Na podstawie dokonanych czynności Naczelnik 

Urzędu podjął decyzję o zasadności zwrotu, bez konieczności przeprowadzania 

kontroli celno-skarbowej. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 05.09.2017 r. 

Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, posiadania zaległości podatkowych w 



podatku dochodowym od osób fizycznych (płatnik) za wrzesień 2016 r. oraz braku 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 07.09.2017 r., w kwocie 521.449,00 zł na rachunek 

bankowy. Pozostałą do zwrotu kwotę 70,00 zł, postanowieniem z dnia 07.09.2017 r. 

zaliczono na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób 

fizycznych (płatnik) za 09/2016. 

Zwrot nr 17: 

Podatnik w dniu 27.03.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 700.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 28.03.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek Pierwszego Działu 

Czynności Analitycznych i Sprawdzających z dnia 30.03.2017 r., została 

przeprowadzona kontrola podatkowa – upoważnienie do kontroli z dnia 04.04.2017 r. 

Protokół kontroli podatkowej został doręczony w dniu 18.05.2017 r. Kwota zwrotu 

została uznana za bezsporną. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 19.05.2017 r. 

Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 25.05.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 18:  

Podatnik w dniu 26.06.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 5/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 548.390,00 zł. 



W dniu 06.07.2017 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 5/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 548.390,00 zł w terminie 60 dni. Korektę 

deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 07.07.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności 

analitycznych. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 26.07.2017 r. Naczelnik Urzędu. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu i Kierownik Rachunkowości. 

Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 30.08.2017 r., w całości na rachunek 

bankowy. 

Zwrot nr 19: 

Podatnik w dniu 16.05.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 04/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 6.748.957,00 zł. 

W dniu 17.05.2017 r. złożył korektę deklaracji VAT-7 za 04/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 6.748.957,00 zł w terminie 60 dni. 

W uzasadnieniu korekty wskazano, iż nie wykazano transakcji WDT. Korektę 

deklaracji wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 18.05.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek Naczelnika Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu, została przeprowadzona kontrola celno-skarbowa. 

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu poinformował organ 

podatkowy w dniu 22.06.2017 r. o ustaleniach kontroli. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług za 04/2017. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 11.07.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 



zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 13.07.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 20: 

Podatnik w dniu 26.06.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 05/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.258.629,00 zł w terminie 25 dni. 

Wraz z deklaracją złożono wniosek w trybie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Deklarację 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 27.06.2017 r., tj. po 1 dniu od złożenia 

deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) oraz Kartę potwierdzeń zwrotu – spełniające 

wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu u podatnika, na wniosek Pierwszego Działu 

Czynności Analitycznych i Sprawdzających z dnia 30.06.2017 r., została 

przeprowadzona kontrola podatkowa – upoważnienie do kontroli z dnia 07.07.2017 r. 

Kontrola podatkowa zakończyła się wynikiem negatywnym. Protokół kontroli 

podatkowej został doręczony w dniu 20.07.2017 r. Zasadność zwrotu potwierdził w 

dniu 17.07.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Sporządzona Karta potwierdzeń zwrotu zawiera informacje dotyczące: aktualnego 

rachunku bankowego ważnego do zwrotów, braku zaległości podatkowych oraz 

zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym, kontroli podatkowych, niezłożeniu 

kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu, braku decyzji i deklaracji 

nieprzypisanych do systemu oraz o nietoczącym się postępowaniu w sprawie 

dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika i nadania decyzji nieostatecznej 

rygoru natychmiastowej wykonalności. Każda z powyższych informacji została 

zweryfikowana przez dwóch pracowników, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi. 

Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 18.07.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

- nieuzasadnionej zwłoce w podejmowaniu czynności analitycznych, czynności 

sprawdzających i kontroli podatkowej prowadzonych w sprawie zwrotu podatku VAT 

(zwrot nr 15), 



- braku rzetelnej analizy informacji dotyczącej wyników kontroli podatkowej (zwrot nr 

15) 

oraz 

uchybienie polegające na omyłkowym zaznaczeniu w Karcie potwierdzeń zwrotu, 

informacji o niezłożeniu upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu – stwierdzono w 1 przypadku 

(zwrot nr 10). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu odnoszącą się do 

przestrzegania wytycznych do VAT w zakresie zwrotu podatku VAT oraz obsługi 

deklaracji należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. 

2. Monitorowanie przez Urząd korekt deklaracji VAT. 

Stan sprawy: 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 

Opis stanu faktycznego: 

Z wyjaśnień Kierownika Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających wynika, iż 

zgodnie z przepisem art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

– zwanej dalej „Op.” uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal 

podatnikowi po zakończeniu kontroli lub postępowania podatkowego – w zakresie 

nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Jeśli po 

zakończeniu kontroli i dokonaniu zwrotu podatnik złoży korektę deklaracji VAT 

wskazując zwrot podatku – deklaracja przekazywana jest do Działu Czynności 

Analitycznych i Sprawdzających lub Działu Podatków Dochodowych i Podatku od 

Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych celem sprawdzenia jej 

prawidłowości i zasadności. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 308-309] 

Sprawdzeniem objęto postępowanie Urzędu w przypadku składania korekt deklaracji 

VAT-7, w sytuacji gdy organ podatkowy dokonał już zwrotu podatku, a zasadność 

zwrotu została potwierdzona w wyniku ustaleń kontroli podatkowej. 

Na podstawie próby z pkt 1 stwierdzono, że w 9 przypadkach zasadność zwrotu 

została potwierdzona ustaleniami kontroli podatkowej, w tym: 

- 7 podatników, do dnia kontroli, nie złożyło korekty deklaracji po dokonaniu zwrotu,  

(dotyczy zwrotu nr 5, 6, 7, 14, 15, 19 i 20). 

- 2 podmioty złożyły korekty deklaracji: 



 dotyczy zwrotu nr 11 

W dniu 04.01.2017 r. podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za 01/2016 z 

wykazaną kwota do zwrotu w wysokości 7.772.397,00 zł, tj. o 739,00 zł niższą od 

dokonanego w dniu 25.04.2016 r. zwrotu podatku. 

W dniu 04.01.2017 r. zaległość wraz z należnymi odsetkami została uregulowana. 

 dotyczy zwrotu nr 17: 

W dniu 23.08.2017 r. podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za 02/2017 z 

wykazaną kwotą do zwrotu w wysokości 700.000,00 zł. Kwota dokonanego w dniu 

25.05.2017 r. zwrotu i kwota wykazana w złożonej korekcie jest identyczna. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w zakresie monitorowania 

przez Urząd korekt deklaracji VAT należy ocenić pozytywnie. 

3. Dokonywanie zwrotów podatku naliczonego nad należnym. 

Stan prawny: 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 

3. Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od 

towarów i usług (Warszawa, marzec 2016 rok) – zwane dalej „Wytycznymi”. 

4. Zarządzenie nr 11/2015 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 

dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur 

postępowania w zakresie podatku od towarów i usług. 

5. Instrukcja dotycząca zwrotów w podatku od towarów i usług (I-002/2017). 

Opis stanu faktycznego: 

Na podstawie skryptu oraz raportów z podsystemu POLTAX2B kontroli poddano 

terminowość zwrotów podatku VAT. 

Zwroty dokonane przed upływem ustawowego terminu. 

Kontrolą objęto 9 zwrotów podatku naliczonego nad należnym dokonanych na 

rachunek bankowy podatników w 2016 r. i 2017 r., tj.: 5 zwrotów z terminem 25 dni i 

4 z terminem 60 dni (próba – wynik skryptu). 

A. Zwroty z terminem 25 dni dokonane po upływie: 



• 15 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 01/2017 z wykazaną kwotą zwrotu 

210.704,00 zł. Deklarację złożono w dniu 23.02.2017 r. Analizę zasadności zwrotu 

VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją I-

002/2017. W dniu 08.03.2017 r. przeprowadzono czynności sprawdzające 

(sprawdzono rejestry i faktury zakupu, wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę 

faktur). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 08.03.2017 r. Kierownik Działu 

Czynności Analitycznych i Sprawdzających. Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik 

Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 10.03.2017 r. 

• 15 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą 

zwrotu 154.551,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu 20.07.2017 r. Analizę 

zasadności zwrotu VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z 

Wytycznymi i Instrukcją I-002/2017. Przeprowadzono czynności sprawdzające 

(sprawdzono rejestry zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę 

faktur oraz zweryfikowano wystawców faktur). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

03.08.2017 r. Zastępca Naczelnika Urzędu. Akceptacji zwrotu dokonał Naczelnik 

Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 04.08.2017 r. 

• 15 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 09/2016 z wykazaną kwotą zwrotu 

294.880,00 zł. Deklarację złożono w dniu 13.10.2016 r. Analizę zasadności zwrotu 

VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją do 

zarządzenia nr 11/2015. W dniu 26.10.2016 r. przeprowadzono czynności 

sprawdzające (sprawdzono rejestry zakupu i sprzedaży, faktury zakupu oraz wyciągi 

bankowe potwierdzające ich zapłatę). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

27.10.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. Akceptacji zwrotu 

dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 

28.10.2016 r. 

• 15 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 01/2016 z wykazaną kwotą zwrotu 

138.930,00 zł. Deklarację złożono w dniu 11.02.2016 r. Analizę zasadności zwrotu 

VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją do 

zarządzenia nr 11/2015. W dniu 24.02.2016 r. przeprowadzono czynności 

sprawdzające (sprawdzono rejestry VAT i sprzedaży, potwierdzono zapłatę faktur 

oraz zweryfikowano wystawców faktur). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

25.02.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. Akceptacji zwrotu 

dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 

26.02.2016 r. 

• 10 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 12/2016 z wykazaną kwotą zwrotu 

75.147,00 zł. Deklarację złożono w dniu 24.01.2017 r. wraz z wnioskiem w trybie art. 

87 ust 6 ustawy o VAT oraz uzasadnieniem przyspieszonego zwrotu wskazującym 

na zapewnienie Spółce lepszej płynności finansowej. Analizę zasadności zwrotu VAT 

i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją do 

zarządzenia nr 11/2015. Przeprowadzono czynności sprawdzające (sprawdzono 

zakupy środków trwałych, zapłatę faktur). Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

26.01.2017 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. Akceptacji zwrotu 

dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 03.02.2017 r. 

 



B. Zwroty z terminem 60 dni dokonane po upływie: 

• 30 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 12/2014 z wykazaną kwotą 

zwrotu 391.480,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu 02.05.2016 r. Analizę 

zasadności zwrotu VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z 

Wytycznymi i Instrukcją do zarządzenia nr 11/2015. Zasadność zwrotu potwierdził w 

dniu 31.05.2016 r. Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających. Akceptacji zwrotu 

dokonał Naczelnik Urzędu i Kierownik Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 

01.06.2016 r. 

• 9 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 07/2017 z wykazaną kwotą 

zwrotu 65.534,00 zł (dotyczy odwróconego VAT - PKD Zakładanie Stolarki 

Budowlanej). Korektę deklaracji złożono w dniu 21.08.2017 r. Analizę zasadności 

zwrotu VAT i Kartę potwierdzeń zwrotu - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i 

Instrukcją I-002/2017. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 24.08.2017 r. Kierownik 

Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. Akceptacji zwrotu dokonał 

Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 30.08.2017 r. 

• 3 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za  05/2017 z wykazaną kwotą zwrotu 

30.776,00 zł (dotyczy odwróconego VAT - PKD Posadzkarstwo; Tapetowanie i 

oblicowywanie ścian). Deklarację złożono w dniu 26.06.2017 r. Analizę zasadności 

zwrotu VAT - sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją I-002/2017. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 28.06.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających. Akceptacji zwrotu dokonał Kierownik Działu. Zwrot zrealizowano w 

dniu 29.06.2017 r. 

oraz 

• zgodnie ze skryptem w dniu złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 01/2016 z 

wykazaną kwotą zwrotu 6.957,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu 27.06.2016 r. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w dniu 24.08.2016 r. wezwał 

podatnika do złożenia aktualnego rachunku bankowego w celu zwrotu nadwyżki 

podatku VAT. W dniu 26.08.2016 r. podatnik złożył zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, 

w którym wskazał rachunek osobisty do zwrotu podatku lub nadpłaty. Organ 

podatkowy po przeprowadzeniu weryfikacji stwierdził, że podatnik nie jest 

właścicielem ani współwłaścicielem wskazanego rachunku. W dniu 12.09.2016 r. 

wezwano podatnika do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. W dniu 27.09.2016 r. 

podatnik telefonicznie poinformował, że nie posiada rachunku bankowego (likwidacja 

działalności) i związku z tym zgodził się na przekazanie kwoty zwrotu przekazem 

pocztowym. Zwrot zrealizowano w dniu 28.09.2016 r. a nie w dniu złożenia korekty 

deklaracji jak wynika ze skryptu. 

Zwroty dokonane po upływie ustawowego terminu. 

Kontrolą objęto 24 zwroty, tj.: 12 zwrotów z 2016 r. i 12 z 2017 r. 

Ustalono, iż: 

- w 16 przypadkach przyczyną zrealizowania zwrotu po terminie było nie zgłoszenie 

przez podatnika rachunku bankowego. Stwierdzono, że od dnia zgłoszenia do 

Urzędu rachunku bankowego do dnia dokonania zwrotu upłynęło: 



 w 15 przypadkach - od 1 do 3 dni,  

 w 1 przypadku - 8 dni (w tym 5 dni roboczych) – w dniu 24.03.2016 r. jeden ze 

wspólników zlikwidowanej spółki cywilnej złożył w Urzędzie pismo, w którym 

wskazał rachunek bankowy do zwrotu podatku VAT, w dniu 30.03.2016 r. (po 

upływie 3 dniu roboczych) utworzono rejestr z dokumentami wewnętrznymi – 

ZOB-S i VAT-AZ, zlecenie zwrotu nastąpiło w dniu 31.03.2016 r. a realizacja w 

dniu 01.04.2016 r. 

- w 7 przypadkach zwroty zrealizowano po terminie w związku z przedłużeniem 

terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika (kontrola 

podatkowa, skarbowa i celno-skarbowa). Urząd w każdym przypadku naliczył i 

wypłacił należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie 

prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego 

rozłożenia na raty, 

- w 1 przypadku nienależnie naliczono i wypłacono oprocentowanie – przypadek 

opisano szczegółowo w pkt 1 zwrot nr 15. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 264-266] 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na naliczeniu i wypłaceniu nienależnych 

odsetek w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w 

przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty – w 1 przypadku 

(dotyczy zwrotu nr 15 opisanego w pkt 1 sprawozdania). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w zakresie dokonywania 

zwrotów podatku naliczonego nad należnym należy ocenić pozytywnie z 

nieprawidłowością. 

4. Weryfikacja postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów 

zwrotów VAT. 

Stan prawny: 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 

3. Wytyczne do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie podatku od 

towarów i usług (Warszawa, marzec 2016 rok). 

Opis stanu faktycznego: 

W celu sprawdzenia terminowości i zasadności przedłużania terminu zwrotu VAT 

sporządzono 2 raporty z systemu POLTAX dot. wydanych w 2016 r. i 2017 r. przez 



Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowień o przedłużeniu 

terminu zwrotu VAT. 

Raport za rok 2016 zawierał informację o 18 wydanych postanowieniach, a raport za 

rok 2017 informację o 27 wydanych postanowieniach. Kontroli poddano 9 

postanowień. 

Ustalono, że: 

• postanowienie z dnia 10.02.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za listopad 2015 r. w kwocie 839.225,00 zł 

zostało  wydane przed terminem zwrotu, który upływał z dniem 22.02.2016 r., w 

związku z wszczętą w dniu 29.01.2016 r. kontrolą podatkową. 

• postanowienie z dnia 26.09.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2016 r. w kwocie 60.000,00 zł 

wynikającego z korekty złożonej w dniu 29.07.2016 r. zostało wydane przed 

terminem zwrotu, który upływał z dniem 27.09.2016 r., w związku z wszczętą w dniu 

26.09.2016 r. kontrolą podatkową. Ustalono, że organ podatkowy już od dnia 

29.08.2016 r. prowadził u podatnika kontrolę podatkową w zakresie rzetelności 

deklarowanych podstaw opodatkowania, prawidłowości obliczania, zeznania oraz 

zwrotu podatku za okres od 01.05.2016 r. do 30.06.2016 r. 

• postanowienie z dnia 23.03.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2015 r. w kwocie 75.312,00 zł 

zostało wydane przed terminem zwrotu, który upływał z dniem 24.03.2016 r., w 

związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi oraz koniecznością 

przeprowadzenia weryfikacji rozliczenia w ramach postępowania kontrolnego. 

Podatnik w dniu 24.01.2016 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy deklarację 

VAT-7 za grudzień 2015 r. W dniu 15.02.2016 r., zgodnie z właściwością miejscową, 

deklarację przekazano do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W dniu 

25.02.2016 r. i 04.03.2016 r. w związku z prowadzonymi czynnościami 

sprawdzającymi, wezwano podatnika do przedłożenia faktur sprzedaży za miesiące 

03-12/2015 r., ewidencji sprzedaży za miesiące 03, 05 i 11/2015 r. oraz umów najmu 

lokali. Ponadto w dniu 08.03.2016 r. wystąpiono do dotychczas właściwego Urzędu 

Skarbowego o przesłanie zestawienia z deklaracji VAT-7 za okres od 01.08.2015 r. 

do 30.11.2015 r. W dniu 11.03.2016 r. wystąpiono z wnioskiem o objęcie podatnika 

kontrolą podatkową. Upoważnienie do kontroli wystawiono w dniu 17.03.2016 r., 

• postanowienie z dnia 24.11.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2016 r. w kwocie 2.360.476,00 zł 

zostało  wydane w dniu, w którym upływał termin zwrotu, w związku z wszczętą w 

dniu 31.10.2016 r. kontrolą skarbową (wniosek o przeprowadzenie kontroli 

przekazano do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w dniu 12.10.2016 r.), 

• postanowienie z dnia 24.06.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za marzec 2016 r. w kwocie 152.867,00 zł 

zostało  wydane w dniu, w którym upływał termin zwrotu, w związku z wszczętą w 

dniu 22.06.2016 r. kontrolą podatkową. Ustalono, że czynności dotyczące 

zasadności wykazanej przez podatnika w deklaracji VAT-7 kwoty zwrotu zostały 



podjęte dopiero w miesiącu czerwcu 2016 r. (rozmowa telefoniczna z podatnikiem w 

dniu 14.06.2016 r. dotycząca przedłożenia rejestrów WDT i podatku naliczonego 

oraz wniosek o objęcie podatnika kontrolą podatkową z dnia 15.06.2016 r.) 

• postanowienie z dnia 04.04.2016 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za luty 2016 r. w kwocie 872.268,00 zł zostało 

wydane w dniu, w którym upływał termin zwrotu (zwrot w terminie 25 dni), w związku 

z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi oraz koniecznością przeprowadzenia 

weryfikacji rozliczenia w ramach postępowania kontrolnego. Upoważnienie do 

kontroli wystawiono w dniu 18.03.2016 r., 

• postanowienie z dnia 23.03.2017 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za IV kwartał 2016 r. w kwocie 27.334,00 zł 

zostało wydane przed terminem zwrotu, który upływał z dniem 27.03.2017 r., w 

związku z koniecznością weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku VAT. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie przesłał zgodnie z właściwością 

miejscową w dniu 08.02.2017 r. wydruk deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2016 r. W 

dniu 16.03.2017 r. po zbadaniu i ustaleniu Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu uznał, iż jest właściwym miejscowo organem podatkowym w 

sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za ww. okres rozliczeniowy. W dniu 

21.03.2017 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną podczas, której poinformowano 

podatnika o konieczności dostarczenia ewidencji zakupów i sprzedaży oraz faktur, w 

związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi. Wszczęcie kontroli 

podatkowej nastąpiło w dniu 19.04.2017 r. 

• postanowienie z dnia 09.06.2017 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2017 r. w kwocie 274.114,00 zł 

zostało wydane przed terminem zwrotu, który upływał z dniem 12.06.2017 r. (zwrot w 

terminie 25 dni), w związku z wszczęciem kontroli w dniu 05.06.2017 r. przez 

Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu (wniosek z dnia 

17.05.2017 r.), 

• postanowienie z dnia 23.05.2017 r. o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym za IV kwartał 2016 r. w kwocie 180.000,00 zł 

zostało  wydane w dniu, w którym upływał termin zwrotu, w związku z wszczęciem 

kontroli skarbowej w dniu 10.05.2017 r. przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Opolu (wniosek z dnia 24.04.2017 r.). 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na późnym podjęciu działań odnoszących 

się do sprawdzenia zasadności wykazanej kwoty zwrotu (dotyczy postanowienia z 

dnia 24.06.2016 r.). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu odnosząca się do weryfikacji 

postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT należy ocenić 

pozytywnie z nieprawidłowością. 



5. Zwroty istniejące na dzień kontroli. 

Stan prawny: 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 

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 29 zwrotów, z czego kontrolą objęto 14 z kwotą powyżej 2.000,00 zł i 

terminem zwrotu do 31.12.2016 r. 

Ustalono, że: 

- w 1 przypadku podatnik w dniu 24.05.2013 r. złożył błędną deklarację VAT-7 za 

04/2013 z wykazaną kwotą zwrotu 4.062,00 zł, w terminie 60 dni. Zgodnie z art. 86 

ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do 

wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ w deklaracji VAT-7 podatnik nie 

wykazał sprzedaży w prowadzonej działalności to zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o 

VAT podatnikowi przysługuje na jego umotywowany wniosek złożony wraz z 

deklaracją podatkową zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu 

od podatku należnego w terminie 180 dni. Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu pismami z dnia 04.06.2013 r. i 06.11.2014 r. wzywał podatnika 

do złożenia korekty deklaracji. Wezwania zostały doręczone w trybie art. 150 Op. 

Ponadto w dniu 09.01.2015 r. w tej sprawie kontaktowano się telefonicznie z synem 

podatnika. Do dnia kontroli podatnik nie złożył korekty deklaracji,  

- w 1 przypadku podatnik w dniu 30.11.2015 r. złożył deklarację VAT-7 za 10/2015 z 

wykazaną kwotą zwrotu 6.066,00 zł, w terminie 60 dni. W dniu 16.11.2015 r.  

podatnik złożył wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu w CEIDG - data zaprzestania 

działalności gospodarczej 09.11.2015 r. W związku z nie dopełnieniem obowiązku 

wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, Naczelnik Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu pismami z dnia 04.01.2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 

15.01.2016 r.) i 05.03.2018 r. wezwał podatnika do złożenia spisu z natury na dzień 

zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, 

- w 12 przypadkach Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przedłużył 

termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do czasu zakończenia 

weryfikacji rozliczenia podatnika: 

 Podatnik w dniu 25.02.2013 r. złożył deklarację VAT-7 za 01/2013 z wykazaną 

kwotą zwrotu 30.000,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 26.04.2013 r. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 

25.04.2013 r. przedłużył termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania 

wyjaśniającego. W uzasadnieniu wskazano, iż na kwotę nadwyżki podatku 



naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wykazaną w 

deklaracji za styczeń 2013 r. mają wpływ ustalenia z prowadzonych czynności 

kontrolnych za grudzień 2012 r., które wykazują nieprawidłowości w podatku 

naliczonym. Organ podatkowy na podstawie upoważnienia z dnia 15.05.2013 

r. przeprowadził w dniach od 16.05.2013 r. do 23.05.2013 r. kontrolę 

podatkową. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

postanowieniem z dnia 24.10.2013 r. wszczął z urzędu postępowanie 

podatkowe. Prowadzone postępowanie podatkowe jest przedłużane na 

podstawie art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 30.03.2018 r. - termin 

zakończenia postępowania przedłużono do dnia 16.04.2018 r.), 

 Spółka w dniu 01.03.2014 r. złożyła deklarację VAT-7 za 02/2014 z wykazaną 

kwotą zwrotu 153.179,00 zł, w terminie 25 dni, tj. do dnia 27.03.2014 r. Na 

podstawie upoważnienia z dnia 10.03.2014 r. przeprowadzono w dniach od 

11.03.2014 r. do 28.03.2014 r. kontrolę podatkową. Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 26.03.2014 r. przedłużył 

termin zwrotu do dnia 26.05.2014 r. w związku z prowadzoną kontrolą 

podatkową. W dniu 21.05.2014. wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe. 

Postanowieniem z dnia 26.05.2014 r. przedłużono termin zwrotu do dnia 

15.12.2014 r. w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 

17.07.2014 r. przedłużył termin zakończenia postępowania w sprawie 

prawidłowości rozliczenia podatku od towaru i usług za luty 2014 r. do dnia 

31.12.2014 r. W dniu 12.12.2014 r. przedłużono termin zwrotu do dnia 

zakończenia prowadzonego postępowania. Prowadzone postępowanie 

podatkowe jest przedłużane na podstawie art. 140 Op. (ostatnie 

postanowienie z dnia 27.02.2018 r. - termin zakończenia postępowania 

przedłużono do dnia 27.04.2018 r.), 

 Spółka w dniu 02.04.2014 r. złożyła deklarację  VAT-7 za 03/2014 z wykazaną 

kwotą zwrotu 325.669,00 zł, w terminie 25 dni, tj. do dnia 28.04.2014 r. W dniu 

16.04.2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu wszczął 

postępowanie kontrolne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

postanowieniem z dnia 24.04.2014 r. przedłużył terminu zwrotu do dnia 

30.06.2014 r. Postanowieniem z dnia 27.06.2014 r. przedłużono terminu 

zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia Spółki dokonywanego w 

ramach postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli 

skarbowej, 

 Spółka w dniu 27.10.2014 r. złożyła korektę deklaracji VAT-7 za 08/2014 z 

wykazaną kwotą zwrotu 30.000,00 zł oraz deklarację VAT za 09/2014 z kwotą 

50.000,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 29.12.2014 r. Organ podatkowy na 

podstawie upoważnienia z dnia 24.11.2014 r. przeprowadził w dniach od 

25.11.2014 r. do 05.12.2014 r. kontrolę podatkową. Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 19.12.2014 r. wszczął z 

urzędu postępowanie podatkowe. Postanowieniami z dnia 23.12.2014 r. i 

24.12.2014 r. przedłużono terminy zwrotów do czasu zakończenia 

prowadzonego postępowania. Prowadzone postępowanie podatkowe jest 

przedłużane na podstawie art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 



27.02.2018 r. - termin zakończenia postępowania przedłużono do dnia 

27.04.2018 r.). 

 Spółka w dniu 25.11.2014 r. złożyła deklarację VAT-7 za 10/2014 z wykazaną 

kwotą zwrotu 32.979,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 26.01.2015 r. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 

23.01.2015 r. przedłużył terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji 

rozliczenia podatnika. W ramach czynności sprawdzających wystąpiono z 

wnioskami do obcych państw celem potwierdzenia wewnątrzwspólnotowych 

dostaw oraz do właściwych miejscowo urzędów skarbowych. W dniu 

21.05.2015 r. skierowano wniosek objęcie pomiotu kontrola podatkową. Na 

podstawie upoważnień z dnia 27.05.2015 r. i 17.06.2015 r. przeprowadzono w 

dniach od 28.05.2015 r. do 15.12.2016 r. kontrolę podatkową. Naczelnik 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 27.03.2017 

r. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe. Prowadzone postępowanie 

podatkowe jest przedłużane na podstawie art. 140 Op. (ostatnie 

postanowienie z dnia 27.03.2018 r. - termin zakończenia postępowania 

przedłużono do dnia 30.05.2018 r.),  

 Spółka w dniu 27.03.2015 r. złożyła korekty deklaracji VAT-7 za 09/2013, 

10/2013 i 11/2013 z wykazaną kwotą zwrotu odpowiednio: 8.069,00 zł, 

8.816,00 zł i 13.967,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 26.05.2015 r. Organ 

podatkowy na podstawie upoważnienia z dnia 22.04.2015 r. przeprowadził w 

dniach od 23.04.2015 r. do 29.05.2015 r. kontrolę podatkową. Naczelnik 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniami z dnia 25.05.2015 

r. i 26.05.2015 r. przedłużył terminy zwrotów do czasu zakończenia weryfikacji 

rozliczenia Spółki. Postanowieniem z dnia 18.08.2015 r. wszczęto z urzędu 

postępowanie podatkowe. Prowadzone postępowanie podatkowe jest 

przedłużane zgodnie z art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 27.02.2018 

r. - termin zakończenia postępowania przedłużono do dnia 30.04.2018 r.), 

 Spółka w dniu 23.12.2015 r. złożyła deklarację VAT-7 za 11/2015 z wykazaną 

kwotą zwrotu 839.225,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 22.02.2016 r. Na 

podstawie upoważnienia z dnia 26.01.2016 r. przeprowadzono w dniach od 

29.01.2016 r. do 11.03.2016 r. kontrolę podatkową. Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 10.02.2016 r. przedłużył 

termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. 

Postanowieniem z dnia 27.04.2016 r. wszczęto z urzędu postępowanie 

podatkowe. Prowadzone postępowanie podatkowe jest przedłużane na 

podstawie art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 30.03.2018 r. - termin 

zakończenia postępowania przedłużono do dnia 16.04.2018 r.),  

 Podatnik w dniu 24.01.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 12/2015 z wykazaną 

kwotą zwrotu 75.312,00 zł, w terminie 60 dni, tj. do dnia 24.03.2016 r. Na 

podstawie upoważnienia z dnia 17.03.2016 r. przeprowadzono w dniach od 

17.03.2016 r. do 29.05.2017 r. kontrolę podatkową. Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 23.03.2016 r. przedłużył 

termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. 

Postanowieniem z dnia 25.10.2017 r. wszczęto z urzędu postępowanie 

podatkowe. Prowadzone postępowanie podatkowe jest przedłużane na 



podstawie art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 27.02.2018 r. - termin 

zakończenia postępowania przedłużono do dnia 27.04.2018 r.), 

 Spółka w dniu 10.03.2016 r. złożyła deklarację VAT-7 za 02/2016 z wykazaną 

kwotą zwrotu 872.268,00 zł, w terminie 25 dni, tj. do dnia 04.04.2016 r. Na 

podstawie upoważnienia z dnia 18.03.2016 r. przeprowadzono w dniach od 

20.03.2016 r. do 14.07.2016 r. kontrolę podatkową. Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 04.04.2016 r. przedłużył 

termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. 

Postanowieniem z dnia 31.08.2016 r. wszczęto z urzędu postępowanie 

podatkowe. Prowadzone postępowanie podatkowe jest przedłużane na 

podstawie art. 140 Op. (ostatnie postanowienie z dnia 15.03.2018 r. - termin 

zakończenia postępowania przedłużono do dnia 15.05.2018 r.). 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono uchybienie polegające na braku innych działań - niż tylko kierowanie do 

podatnika nieskutecznych wzywań - zmierzających do wyjaśnienia i likwidacji 

istniejących zwrotów wynikających ze złożonych deklatacji (dotyczy zwrotu za 

04/2013 z kwotą 4.062,00 zł oraz zwrotu za 10/2015 z kwotą 6.066,00 zł). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w zakresie zwrotów 

istniejących na dzień kontroli należy ocenić pozytywnie z uchybieniami. 

6. Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych. 

Stan prawny: 

1. Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. w 

sprawie zasad sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowego 

przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz 

urzędach skarbowych województwa opolskiego. 

2. Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 1 

marca 2017 r. w sprawie obowiązywania wydanych przez Dyrektora Izy Skarbowej w 

Opolu aktów prawa wewnętrznego. 

Opis stanu faktycznego: 

W zakresie objętym kontrolą przeprowadzono 1 kontrolę funkcjonalną:  

„Ewidencjonowanie w systemie POLTAX postanowień dotyczących przedłużenia 

terminu zwrotu podatku VAT”, okres kontroli - od 01.01.2016 r. do 07.10.2016 r. W 

wyniku ustaleń nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

Ustalenia: 

Z przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej, zgodnie z zarządzeniem nr 80/15 

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r. sporządzono informację. 

Ocena cząstkowa: 



Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej w badanym zakresie należy ocenić 

pozytywnie. 

IV. Zalecenia 

Zalecenia/ Wnioski pokontrolne: 

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w 

Opolu poleca: 

1. Podjąć działania w celu niedopuszczania do opóźnień w podejmowaniu działań 

prowadzonych w sprawie zwrotu podatku VAT. 

2. Rzetelnie analizować informacje dotyczące wyników kontroli podatkowej. 

3. Prawidłowo zaznaczać informacje w karcie potwierdzeń zwrotu. 

4. Naliczać i wypłacać na podstawie art. 87 ustawy o VAT - odsetki w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty w przypadkach, gdy są one należne. 

5. Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do likwidacji istniejących zwrotów 

VAT, dla których upłynął termin płatności. 

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie w 

terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, 

informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych 

działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. 

V. Pozostałe informacje 

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Kierownik 

jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania 

ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń 

kontroli. 

Sprawozdanie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden 

dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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