
DYREKTOR 

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWY 
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SPRAWOZDANIE 

Z KONTROLI 



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: 

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Piotra Skargi 19 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Kierownik jednostki kontrolowanej: 

Pan Dawid Pelc 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Od dnia 01.03.2017 r. do dnia 16.10.2017 r. Naczelnikiem Urzędu był p. Karol Kubiak 

(w okresie od 15.11.2016 r. do 28.02.2017 r. pełniący obowiązki Naczelnika). Do dnia 

14.11.2016 r. obowiązki Naczelnika pełniła p. Krystyna Marszałek. 

Kontrolerzy: 

Iwona Nawa, starszy ekspert skarbowy - koordynator kontroli, 

Ewelina Walczak, ekspert skarbowy, działający na podstawie upoważnienia Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Opolu Nr 5/2018 z dnia 09.05.2018 r. 

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

23.05.2018 r. – 19.06.2018 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 Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu kierowanego przez Naczelnika, 

w badanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Uzasadnienie oceny ogólnej: 

Działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu 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 obsługi deklaracji. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 braku w Instrukcji I-020/5 zapisu wskazującego na konieczność weryfikacji 

danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez dwóch 

pracowników - co jest niezgodne z § 5 część VI ust. 5 Wytycznych, 

 braku weryfikacji danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez 

dwie osoby, 

- w zakresie dokonywania zwrotów podatku naliczonego nad należnym. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 ograniczeniu badania zasadności zwrotu do czynności analitycznych i przyjęcia 

oświadczenia podatników o dokonanej zapłacie za faktury zakupu, pomimo iż 

warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni jest 

sprawdzenie przez organ podatkowy, czy zapłata należności za faktury zakupu 

zastała w całości faktycznie dokonana - art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, 

 braku weryfikacji danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez 

dwie osoby oraz braku podpisów w części drugiej karty osób uprawnionych,  

 braku akceptacji i zatwierdzenia zwrotu na deklaracji przez osobę uprawnioną, 

co jest niezgodne z Instrukcją I-020/5. 

Negatywnie w zakresie zwrotów istniejących na dzień kontroli. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 braku działań zmierzających do likwidacji zwrotów VAT, 



 nie podjęciu przez organ podatkowy działań w zakresie zwrotu VAT po upływie 

terminu, do którego zwrot został przedłużony. 

Pozytywnie ocenione zostały zagadnienia w zakresie: 

- monitorowania przez Urząd korekt deklaracji VAT, 

- weryfikacji postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT. 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości nie ma wpływu na prawidłową realizację przez 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu 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. Instrukcja „Postępowanie w sprawie realizacji zadań w podatku od towarów i usług” 

(I-020/5) - zwana dalej „Instrukcją”. 

Opis stanu faktycznego: 

W Urzędzie od dnia 21.04.2015 r. obowiązuje Instrukcja określająca m.in. zasady 

postępowania w związku z dokonywaniem zwrotu podatku VAT, 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 (w każdym przypadku deklarowanej kwoty do zwrotu powyżej 10.000 zł). 

Naczelnik Urzędu akceptuje i zatwierdza zwrot różnicy podatku w przypadku deklaracji 

z wykazaną kwotą zwrotu powyżej 100.00,00 zł, Zastępca Naczelnika - powyżej 

5.000,00 zł do 100.000,00 zł, a Kierownik Referatu Czynności Sprawdzających - do 

5.000,00 zł. Kierownik Działu Rachunkowości akceptuje zwrot różnicy podatku 

powyżej 100.00,00 zł. Karta potwierdzeń zwrotu według terminologii Instrukcji to 

dokument generowany z systemu informatycznego ANALIZATOR, przez pracowników 

obsługujących deklaracje, w każdym przypadku zwrotu powyżej 50.000,00 zł, która 

zawiera elementy wynikające z Wytycznych (zwana dalej „częścią pierwszą”). Karta 

zawiera również części: „Polecenie dokonania zwrotu podatku VAT” (zwaną dalej 

„częścią drugą”) oraz „Adnotacja o dokonaniu zwrotu/przerachowaniu”. 



Stwierdzono, że zgodnie z Instrukcją (pkt 4.13.) potwierdzenia dokonania weryfikacji 

na Karcie potwierdzeń zwrotu dokonuje pracownik rachunkowości. Zapis ten jest 

niezgodny z Wytycznymi, które wskazują, iż dane zgromadzone w Karcie potwierdzeń 

zwrotu powinny być zweryfikowane przez dwóch pracowników. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 88-105] 

Z wyjaśnień p.o. Kierownika Działu Rachunkowości wynika, iż pod pierwszą częścią 

Karty potwierdzeń zwrotu znajduje się wyznaczone miejsce na dwa podpisy - jeden 

osoby sporządzającej, a drugi osoby weryfikującej dane przed dokonaniem zwrotu. W 

drugiej części znajdują się kolejno wyznaczone miejsca na podpis Głównego 

Księgowego lub osoby upoważnionej, w którym obecnie podpisuje się kierownik 

komórki rachunkowości, obok jest miejsce na podpis Naczelnika Urzędu Skarbowego 

lub osoby upoważnionej. 

W momencie podpisywania przez kierownika rachunkowości Karty potwierdzeń zwrotu 

w części drugiej, dokonuje on weryfikacji kompletności danych niezbędnych do 

prawidłowego dokonania zwrotu różnicy podatku. 

Wyjaśnienia w tym zakresie zostały przyjęte. 

Ponadto z wyjaśnień p.o. Kierownika Działu Rachunkowości wynika, iż na Karcie 

potwierdzeń zwrotu drukowane są dane dotyczące zaległości w EGAPOLTAX, jeżeli 

takich zaległości nie ma, wydruk w części „Dane dotyczące egzekucji” pozostaje nie 

wypełniony. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 473-477] 

W celu sprawdzenia, czy Urząd przestrzega Wytyczne, sporządzono 2 raporty z 

podsystemu POLTAX2B dot. dokonanych zwrotów na rachunek bankowy podatnika w 

kwocie powyżej 300.000,00 zł (za rok 2016 i 2017). Raporty wykazały łącznie 32 

zwroty, w tym: 14 dokonanych w roku 2016 i 18 dokonanych w roku 2017. Kontroli 

poddano 16 losowo wybranych zwrotów (7 z 2016 r. i 9 z 2017 r.). 

Ustalono, że: 

2016 r. 

Zwrot nr 1: 

Podatnik w dniu 22.06.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 05/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 430.691,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 23.06.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 13.07.2016 r. wezwano telefonicznie podatnika 

do przedłożenia rejestrów zakupów i sprzedaży oraz faktur za zakup środków trwałych. 

W dniu 12.08.2016 r. przeprowadzono czynności sprawdzające (protokół z czynności), 

w wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości. Zasadność 



zwrotu potwierdził w dniu 16.08.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 12.08.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy pracownika zastępującego Kierownika 

Działu Rachunkowości oraz p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 113-114] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 16.08.2016 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Krystyna Marszałek i pracownik zastępujący Kierownika Działu Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 17.08.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 2: 

Podatnik w dniu 11.05.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 04/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.240.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 12.05.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 19.05.2016 r. wezwano telefonicznie podatnika 

do przedłożenia faktur VAT na zakup nieruchomości, rejestru zakupu VAT, aktu 

notarialnego i przelewów bankowych. W dniu 13.06.2016 r. przeprowadzono 

czynności sprawdzające (protokół z czynności), w wyniku czynności nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 13.06.2016 r. Kierownik 

Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 13.06.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 120-121] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 14.06.2016 r. Zastępca Naczelnika 

Urzędu i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 

30.06.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 



Zwrot nr 3: 

Podatnik w dniu 25.05.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 04/2016 z wykazaną kwotą 

do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 2.936.044,00 zł. 

W dniu 25.10.2016 r. złożono korektę deklaracji VAT-7 za 4/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 2.000.000,00 zł w terminie 25 dni. 

Przyczyną złożenia korekty była zapłata za faktury. Wraz z deklaracją złożono 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 26.10.2015 r., tj. po 1 dniu od złożenia korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu wystąpiono z wnioskiem z dnia 27.10.2016 r. o 

przeprowadzenie kontroli podatkowej - upoważnienie do kontroli z dnia 28.10.2016 r. 

Protokół kontroli podatkowej został doręczony w dniu 18.11.2016 r. W wyniku kontroli 

stwierdzono, iż kwota zwrotu w wysokości 2.000.000,00 zł jest należna, natomiast 

zmianie uległa kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 18.11.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 18.11.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Zastępcy Naczelnika Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 137-138] 

Akceptacji zwrotu na korekcie deklaracji dokonał w dniu 18.11.2016 r. p.o. Naczelnik 

Urzędu - Karol Kubiak i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w 

terminie, w dniu 18.11.2016 r.,  w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 4: 

Podatnik w dniu 18.12.2015 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2015 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 565.847,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 21.12.2015 r., tj. po 3 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 31.12.2015 r. wezwano telefonicznie podatnika 

do przedłożenia rejestrów zakupów VAT oraz faktur za listopad 2015 r. Na podstawie 

dostarczonych dokumentów Urząd ustalił, iż podatek naliczony wykazany w deklaracji 



udokumentowany jest fakturami VAT oraz ujęty został w ewidencjach zakupów dla 

potrzeb podatku od towarów i usług (notatka z dnia 05.01.2016 r.). Zasadność zwrotu 

potwierdził w dniu 11.01.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 08.01.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, zaległości podatkowych w podatku VAT w kwocie 5.570,00 zł oraz 

niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i upoważnienia organu podatkowego do zwrotu 

podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane 

dotyczące egzekucji” nie zawiera żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się 

podpisy pracownika sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego 

informacje przed dokonaniem zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy 

Kierownika Działu Rachunkowości oraz p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 156-157] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 12.01.2016 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Krystyna Marszałek i w dniu 11.01.2016 r. Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 10.02.2016 r., w kwocie 466.243,00 zł na rachunek 

bankowy. Pozostałą do zwrotu kwotę, tj. 99.604,00 zł: 

- postanowieniem z dnia 11.01.2016 r. zaliczono zgodnie z wnioskami podatnika na 

poczet zobowiązania w podatku od towarów i usług za 10/2015 w kwocie 5.597,00 zł 

oraz zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R za 11/2015 w 

kwocie 26.764,00 zł (przed dokonaniem akceptacji zwrotu przez Naczelnika), 

- postanowieniem z dnia 01.02.2016 r. zaliczono zgodnie z wnioskiem podatnika na 

poczet zobowiązania w podatku od towarów i usług za 12/2015 w kwocie 42.625,00 zł, 

- postanowieniem z dnia 08.02.2016 r. zaliczono zgodnie z wnioskiem podatnika na 

poczet zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R za 12/2015 

w kwocie 24.618,00 zł. 

Zwrot nr 5: 

Podatnik w dniu 21.07.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 425.299,00 zł w terminie 60 dni. Wraz z 

deklaracją złożono upoważnienie organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Deklarację wprowadzono do 

systemu POLTAX w dniu 25.07.2016 r., tj. po 4 dniach od złożenia deklaracji w 

Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 05.08.2016 r. przeprowadzono czynności 

sprawdzające (protokół z czynności), w wyniku czynności nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 08.08.2016 r. Kierownik 

Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 



Ustalono, że wydrukowana w dniu 05.08.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz złożeniu 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Zastępcy Naczelnika Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 172-173] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 09.08.2016 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Krystyna Marszałek i w dniu 08.08.2016 r. pracownik w zastępstwie Kierownika Działu 

Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 08.09.2016 r., w całości na 

rachunek wskazany w upoważnieniu. 

Zwrot nr 6: 

Podatnik w dniu 23.03.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 02/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 400.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 24.03.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 14.04.2016 r. wezwano telefonicznie podatnika 

do przedłożenia rejestrów sprzedaży, zakupów oraz faktur VAT. W dniu 02.05.2016 r. 

przeprowadzono czynności sprawdzające (notatka), w wyniku czynności nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 05.05.2016 r. 

Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 02.05.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 182-183] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 05.05.2016 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Krystyna Marszałek i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w 

terminie, w dniu 12.05.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 7: 



Podatnik w dniu 22.12.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 350.000,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 23.12.2016 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu dokonano czynności analitycznych. Zasadność zwrotu 

potwierdził w dniu 28.12.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 27.12.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

p.o. Naczelnika Urzędu - Karola Kubiaka. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 192-193] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 28.12.2016 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Karol Kubiak i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w 

dniu 30.12.2016 r., w całości na rachunek bankowy. 

2017 r. 

Zwrot nr 1: 

Podatnik w dniu 15.09.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 08/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 412.529,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 18.09.2017 r., tj. po 3 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu w dniu 10.10.2017 r. wezwano telefonicznie podatnika 

do przedłożenia faktur VAT oraz rejestru zakupów. W dniu 18.10.2017 r. 

przeprowadzono czynności sprawdzające (protokół z czynności), w wyniku czynności 

nie stwierdzono nieprawidłowości. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 19.10.2017 r. 

Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających, a w dniu 23.10.2017 r. 

Naczelnik Urzędu. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 18.10.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, kwoty zaległości objętych postępowaniem 

egzekucyjnym (oraz zapis o uregulowaniu zaległości na dzień dokonania zwrotu), 

niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i upoważnienia organu podatkowego do zwrotu 



podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Pod częścią pierwszą 

znajdują się podpisy pracownika sporządzającego kartę oraz pracownika 

weryfikującego informacje przed dokonaniem zwrotu. W części drugiej znajdują się 

podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu - Dawida Pelca. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 198-199] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 19.10.2017 r. Kierownik Działu 

Rachunkowości oraz Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym na deklaracji brak jest 

daty akceptacji i zatwierdzenia zwrotu przez Zastępcę. Zwrot zrealizowano w terminie, 

w dniu 03.11.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 2: 

Podatnik w dniu 24.04.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 03/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.800.000,00 zł w terminie 180 dni. 

W dniu 24.04.2017 r. złożono korektę deklaracji VAT-7 za 03/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu 1.700.000,00 zł. Podatnik dokonał korekty podatku naliczonego, o której 

mowa w art. 89b ust.1 ustawy o VAT w kwocie -58.622,00 zł. Korektę deklaracji 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.04.2017 r., tj. po 2 dniach od złożenia 

korekty w Urzędzie. 

Dla zbadania zasadności zwrotu („pierwszy zwrot”), na wniosek Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28.04.2017 r., Naczelnik Opolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Opolu na podstawie upoważnienia z dnia 16.05.2017 r. 

przeprowadził kontrolę celno-skarbową. Z protokołu z kontroli wynika, iż w poz. 49 

(korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy o VAT) powinna 

być wartość -2.877,00 zł. W dniu 16.08.2017 r. Podatnik złożył korektę deklaracji 

zgodnie z ustaleniami kontroli celno-skarbowej. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 07.09.2017 r. Kierownik Działu Czynności 

Analitycznych i Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 07.09.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. 

Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika sporządzającego kartę oraz 

pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem zwrotu. W części drugiej 

znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu - 

Dawida Pelca. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 210-211] 



Akceptacji zwrotu na korekcie deklaracji dokonał w dniu 07.09.2017 r. Zastępca 

Naczelnika Urzędu i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, 

w dniu 25.10.2017 r. kwotę 1.295.489,90 zł przekazano na rachunek bankowy, 

natomiast pozostałą część zwrotu w dniu 20.10.2017 r. - na zajęcie Komornika 

Sądowego. 

Zwrot nr 3: 

Podatnik w dniu 07.12.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 3.444.872,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 12.12.2016 r., tj. po 5 dniach 

od złożenia deklaracji w Urzędzie. 

W dniu 22.11.2016 r. złożono pismo, w którym upoważniono organ podatkowy do 

zwrotu podatku jako zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Dla zbadania zasadności zwrotu, Referat Czynności Sprawdzających przekazał w dniu 

16.12.2016 r. do Referatu Kontroli Podatkowej wniosek o przeprowadzenie kontroli 

podatkowej. Upoważnienie do kontroli wystawiono 29.12.2016 r. Kontrolę wszczęto w 

dniu 29.12.2016 r. Protokół kontroli podatkowej został doręczony w dniu 03.02.2017 r. 

Kontrola podatkowa nie wykazała nieprawidłowości. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 02.02.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz złożeniu 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajduje się podpis pracownika 

sporządzającego kartę, natomiast brak jest podpisu pracownika weryfikującego 

informacje przed dokonaniem zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy 

pracownika zastępującego Kierownika Działu Rachunkowości oraz p.o. Naczelnika 

Urzędu - Karola Kubiaka. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 218-219] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 02.02.2017 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Karol Kubiak i pracownik zastępujący Kierownika Działu Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 03.02.2017 r., w całości na rachunek bankowy 

wskazany w upoważnieniu. 

Zwrot nr 4: 

Podatnik w dniu 20.07.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 652.600,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 21.07.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 



Przeprowadzono czynności analityczne. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

28.07.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 28.07.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Zastępcy Naczelnika Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 241-242] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 28.07.2017 r. Naczelnik Urzędu - Karol 

Kubiak i pracownik zastępujący Kierownika Działu Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w terminie, w dniu 07.09.2017 r., w kwocie 583.707,00 zł na rachunek 

bankowy, natomiast pozostałą kwotę zwrotu 68.893,00 zł postanowieniem z dnia 

02.08.2017 r. zgodnie z wnioskiem podatnika zaliczono na poczet podatku 

dochodowego od osób fizycznych PIT-4R za 06/2017 w kwocie 10.005,00 zł oraz na 

poczet podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-36L za 06/2017 w kwocie 

58.888,00 zł. 

Zwrot nr 5: 

Podatnik w dniu 20.09.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 08/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 557.050,00 zł w terminie 60 dni. W dniu 

03.10.2017 r. złożono korektę deklaracji VAT-7 za 08/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 557.050,00 zł, uzasadniając jej złożenie omyłkowym pominięciem faktury 

dokumentującej odwrotne obciążenie, korekcie uległ podatek należny i naliczony. 

Następnie w dniu 05.10.2017 r. złożono kolejną korektę deklaracji z kwotą zwrotu 

557.050,00 zł, w uzasadnieniu do korekty podatnik wskazał, iż po złożeniu pierwotnej 

deklaracji otrzymał fakturę dokumentującą odwrotne obciążenie. Korektę deklaracji 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 10.10.2017 r., tj. po 5 dniach od złożenia 

korekty w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Przeprowadzono czynności analityczne. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

23.10.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz 

Naczelnik Urzędu. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 23.10.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, zaległości podatkowych w PPL w kwocie 58.888,00 zł oraz niezłożeniu kaucji 

gwarancyjnej i upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące 

egzekucji” nie zawiera żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy 



pracownika sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed 

dokonaniem zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu 

Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu - Dawida Pelca. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 251-252] 

Akceptacji zwrotu na korekcie deklaracji dokonał w dniu 23.10.2017 r. Kierownik Działu 

Rachunkowości oraz Zastępca Naczelnika Urzędu, przy czym na korekcie brak jest 

daty akceptacji i zatwierdzenia zwrotu przez Zastępcę. Zwrot zrealizowano w terminie, 

w dniu 23.11.2017 r., w kwocie 487.788,00 zł na rachunek bankowy, natomiast część 

zwrotu w kwocie 69.262,00 zł postanowieniem z dnia 04.10.2017 r. zgodnie z 

wnioskiem podatnika zaliczono na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych 

PIT-4R za 08/2017 w kwocie 10.374,00 zł oraz na poczet podatku dochodowego od 

osób fizycznych PIT-36L za 08/2017 w kwocie 58.888,00 zł. 

Zwrot nr 6: 

Podatnik w dniu 24.01.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 12/2016 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 25.01.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Przeprowadzono czynności analityczne. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

27.01.2017 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 27.01.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Zastępcy Naczelnika Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 257-258] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 27.01.2017 r. p.o. Naczelnik Urzędu - 

Karol Kubiak i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w 

dniu 21.02.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Zwrot nr 7: 

Podatnik w dniu 25.10.2017 r. złożył deklarację za 09/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 400.000,00 zł w terminie 60 dni. Deklarację 

wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 26.10.2017 r., tj. po 1 dniu od złożenia 

deklaracji  w Urzędzie. 



Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Przeprowadzono czynności analityczne. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

30.11.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz w dniu 

07.12.2017 r. Naczelnik Urzędu. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 28.11.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, zaległości podatkowych w VAT w kwocie 6.508,00 zł oraz niezłożeniu kaucji 

gwarancyjnej i upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako 

zabezpieczenie udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące 

egzekucji” nie zawiera żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy 

pracownika sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed 

dokonaniem zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy p.o. Kierownika Działu 

Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu - Dawida Pelca. 

Stwierdzono, że p.o. Kierownik Działu Rachunkowości złożył podpis w części 

pierwszej jak i drugiej karty. W związku z powyższym w tym przypadku uznaje się iż 

dane zgromadzone w Karcie potwierdzeń zwrotu nie zostały zweryfikowane przez dwie 

osoby. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 268-269] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 08.12.2017 r. Naczelnik Urzędu - Dawid 

Pelc i p.o. Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 

18.12.2017 r., w kwocie 396.216,00 zł na rachunek bankowy, natomiast pozostałą 

kwotę zwrotu w wysokości 3.784,00 zł oraz kwotę nadwyżki za 05/2017 w wysokości 

2.742,00 zł postanowieniem z dnia 11.12.2017 r. zaliczono zgodnie z wnioskiem 

podatnika na poczet należności w podatku od towaru i usług za 07/2017. 

Zwrot nr 8: 

Podatnik w dniu 14.07.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 426.463,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 14.07.2017 r., tj. w dniu złożenia 

deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

Przeprowadzono czynności analityczne. Zasadność zwrotu potwierdził Kierownik 

Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 16.08.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika  weryfikującego informacje przed dokonaniem 



zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Naczelnika Urzędu - Karola Kubiaka. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 282-283] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 21.07.2017 r. Naczelnik Urzędu - Karol 

Kubiak i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 

01.09.2017 r., w kwocie 357.465,00 zł na rachunek bankowy, natomiast pozostałą 

kwotę zwrotu 68.998,00 zł postanowieniem z dnia 02.08.2017 r., zgodnie z wnioskiem 

podatnika, zaliczono na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych za 

06/2017. 

Zwrot nr 9: 

Podatnik w dniu 21.09.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 08/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 597.678,00 zł w terminie 60 dni. 

Deklarację wprowadzono do systemu POLTAX w dniu 22.09.2017 r., tj. po 1 dniu od 

złożenia deklaracji w Urzędzie. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. 

W ramach weryfikacji zwrotu przeprowadzono czynności sprawdzające (protokół z 

czynności z dnia 06.10.2017 r.), sprawdzeniu poddano fakturę, Jednolite Pliki 

Kontrolne oraz wystawcę faktury. W wyniku czynności nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 06.10.2017 r. Kierownik Działu 

Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz w dniu 09.11.2017 r. Naczelnik 

Urzędu. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 06.10.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

Naczelnika Urzędu - Dawida Pelca. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 288-289] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 06.10.2017 r. Naczelnik Urzędu - Karol 

Kubiak i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w terminie, w dniu 

09.11.2017 r., w całości na rachunek bankowy. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 



- braku w Instrukcji I-020/5 zapisu wskazującego na konieczność weryfikacji danych 

zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez dwóch pracowników - co jest 

niezgodne z § 5 część VI ust. 5 Wytycznych, 

- braku weryfikacji danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez dwie 

osoby (zwrot nr 3 i 7 z 2017 r.) 

oraz uchybienia polegające na: 

- wystawieniu postanowienia o zaliczeniu części zwrotu podatku VAT na zobowiązania 

podatnika przed dokonaniem akceptacji i zatwierdzeniem zwrotu przez Naczelnika 

Urzędu na deklaracji (zwrotu nr 4 z 2016 r.), 

- braku daty akceptacji i zatwierdzenia zwrotu na deklaracji przez Zastępcę Naczelnika 

(zwrot nr 1 i 5 z 2017 r.). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu odnoszącą się do 

przestrzegania wytycznych do VAT w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT oraz 

obsługi deklaracji należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. 

2. Monitorowanie przez Urząd korekt deklaracji 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.). 

Opis stanu faktycznego: 

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Podatku Dochodowego i Podatku od Towarów i 

Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych wynika, iż korekta deklaracji dla 

podatku od towarów i usług złożona przez podatnika, po otrzymaniu zwrotu 

zweryfikowanego w wyniku kontroli podatkowej jest przedmiotem analizy w zakresie 

zgodności z protokołem kontroli. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 483] 

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 przeprowadzonej kontroli podatkowej. 

Na podstawie próby z pkt 1 stwierdzono, że w 3 przypadkach zasadność zwrotu 

została potwierdzona w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej bądź kontroli 

celno-skarbowej, w tym: 

- 1 podmiot złożył korekty deklaracji (dotyczy zwrotu nr 3 z 2016 r.). W dniu 24.11.2016 

r. oraz  w dniu 23.01.2017 r. podatnik złożył korekty deklaracji VAT-7 za 04/2016 z 

wykazaną kwotą do zwrotu w wysokości 2.000.000,00 zł. Kwota dokonanego w dniu 

18.11.2016 r. zwrotu i kwota wykazana w złożonej korekcie jest identyczna. Korekty 



zostały złożone w związku z korygowaniem kwot do przeniesienia za poprzedni okres 

rozliczeniowy. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu 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. Instrukcja „Postępowanie w sprawie realizacji zadań w podatku od towarów i usług” 

(I-020/5) - zwana dalej „Instrukcją”. 

Opis stanu faktycznego: 

Na podstawie skryptu oraz raportów z podsystemu POLTAX2B kontroli poddano 

terminowość zwrotów podatku VAT. 

Zwroty dokonane przed upływem ustawowego termin 

Kontrolą objęto 15 zwrotów dokonanych na rachunek bankowy podatników w 2016 r. i 

2017 r., tj.: 8 zwrotów z terminem 25 dni i 7 z terminem 60 dni (próba - wynik skryptu). 

A. Zwroty z terminem 25 dni dokonane po upływie: 

1) 12 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 04/2016 z wykazaną kwotą do zwrotu 

11.500,00 zł. Deklarację złożono w dniu 13.05.2016 r. Analizę zasadności zwrotu VAT 

sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

17.05.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 25.05.2016 r. 

Ustalono, że badanie zasadności zwrotu ograniczono do czynności analitycznych, 

pomimo, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni 

jest sprawdzenie przez organ, czy zapłata należności za faktury zakupu została w 

całości faktycznie dokonana. Urząd przyjął jedynie oświadczenie podatnika o 

dokonanej zapłacie faktur, bez weryfikacji z dokumentami. 



2) 14 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 01/2016 z wykazaną kwotą do zwrotu 

41.637,00 zł. Deklarację złożono w dniu 25.02.2016 r. Analizę zasadności zwrotu VAT 

sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

03.03.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 10.03.2016 r. 

Ustalono, że badanie zasadności zwrotu ograniczono do czynności analitycznych, 

pomimo, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni 

jest sprawdzenie przez organ, czy zapłata należności za faktury zakupu została w 

całości faktycznie dokonana. Urząd przyjął jedynie oświadczenie podatnika o 

dokonanej zapłacie faktur, bez weryfikacji z dokumentami. 

3) 14 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 02/2016 z wykazaną kwotą do zwrotu 

80.587,00 zł. Deklarację złożono w dniu 24.03.2016 r. Analizę zasadności zwrotu VAT 

sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 31.03.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej i 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej brak jest podpisów osób uprawnionych. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 306-307] 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 07.04.2016 r. 

Ustalono, że badanie zasadności zwrotu ograniczono do czynności analitycznych, 

pomimo, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni 

jest sprawdzenie przez organ, czy zapłata należności za faktury zakupu została w 

całości faktycznie dokonana. Urząd przyjął jedynie oświadczenie podatnika o 

dokonanej zapłacie faktur, bez weryfikacji z dokumentami. 

4) 15 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 06/2016 z wykazaną kwotą do zwrotu 

49.155,00 zł. Deklarację złożono w dniu 25.07.2016 r. Analizę zasadności zwrotu VAT 

sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 

02.08.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca Naczelnika Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 09.08.2016 r. 

Ustalono, że badanie zasadności zwrotu ograniczono do czynności analitycznych, 

pomimo, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni 

jest sprawdzenie przez organ, czy zapłata należności za faktury zakupu została w 

całości faktycznie dokonana. Urząd przyjął jedynie oświadczenie podatnika o 

dokonanej zapłacie faktur, bez weryfikacji z dokumentami. 



5) 16 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 12/2015 z wykazaną kwotą do zwrotu 

60.946,00 zł. Deklarację złożono w dniu 25.01.2016 r. Analizę zasadności zwrotu VAT 

sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 10.02.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 318-319] 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 29.01.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu 

Czynności Sprawdzających. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał p.o. Naczelnik Urzędu - Krystyna Marszałek. 

Zwrot zrealizowano w dniu 10.02.2016 r. 

Ustalono, że badanie zasadności zwrotu ograniczono do czynności analitycznych, 

pomimo, że warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni 

jest sprawdzenie przez organ, czy zapłata należności za faktury zakupu została w 

całości faktycznie dokonana. Urząd przyjął jedynie oświadczenie podatnika o 

dokonanej zapłacie faktur, bez weryfikacji z dokumentami. 

6) 12 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 05/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu 

1.651,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane, mikroprzedsiębiorca). Deklarację 

złożono w dniu 24.06.2017 r. W dniu 04.07.2017 r. wezwano (telefonicznie) podatnika 

do przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę faktur. W dniu 04.07.2017 r. 

podatnik przedłożył dokumenty - przeprowadzono czynności sprawdzające 

(sprawdzono rejestry i faktury zakupu oraz wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę 

faktur). 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Kierownik Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających. Zwrot zrealizowano w dniu 06.07.2017 r. 

7) 14 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 04/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu 

42.420,00 zł. Deklarację złożono w dniu 25.05.2017 r. W dniu 01.06.2017 r. do Urzędu 

wpłynęło pismo podatnika wraz z załączonymi potwierdzeniami płatności faktur 

zakupowych wykazanych w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 r. Przeprowadzono 

czynności sprawdzające - sprawdzono pliki JPK i wyciągi bankowe potwierdzające 

zapłatę faktur. Analizę zasadności zwrotu VAT sporządzono zgodnie z Wytycznymi i 

Instrukcją. 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 06.06.2017 r. Kierownik Działu Czynności 

Analitycznych i Sprawdzających. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Zastępca 

Naczelnika Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 08.06.2017 r. 



8) 15 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 127.474,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu 30.08.2017 r. Przyczyną 

złożenia korekty był błąd rachunkowy przy wprowadzaniu jednej z faktur zakupowych, 

pierwotną deklarację złożono w dniu 24.07.2017 r. z wykazaną kwotą do zwrotu 

144.264,00 zł w terminie 60 dni. Natomiast w dniu 27.07.2017 r. do Urzędu wpłynęło 

pismo podatnika wraz z kopią faktury za wykonane roboty budowlane oraz 

potwierdzenia zapłaty faktur. Przeprowadzono czynności sprawdzające - sprawdzono 

pliki JPK i wyciągi bankowe potwierdzające zapłatę faktur. Analizę zasadności zwrotu 

VAT sporządzono zgodnie z Wytycznymi i Instrukcją. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 07.09.2017 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy pracownika zastępującego Kierownika 

Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu - Karola Kubiaka. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 335-336] 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 07.09.2017 r. Kierownik Działu Czynności 

Analitycznych i Sprawdzających. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 

07.09.2017 r. Zastępca Naczelnika Urzędu i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot 

zrealizowano w dniu 14.09.2017 r. 

B. Zwroty z terminem 60 dni dokonane po upływie: 

1) 26 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 06/2016 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 48.300,00 zł. Korektę deklaracji złożono w dniu 29.07.2016 r. Przyczyną 

złożenia korekty była zmiana terminu zwrotu z 25 na 60 dni, pierwotną deklarację 

złożono w dniu 25.07.2016 r. W tym samym dniu podatnik złożył pismo z prośbą o 

przyspieszenie zwrotu. Naczelnik Urzędu Skarbowego wyraził zgodę na 

przyspieszenie zwrotu. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 08.08.2016 r. Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających. Ustalono, iż na korekcie deklaracji, wstępnej akceptacji zwrotu 

różnicy podatku dokonał Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności 

Sprawdzających, natomiast  brak jest akceptacji i zatwierdzenia zwrotu przez osobę 

uprawnioną, co stanowi naruszenie pkt 4, ppkt 4.2 Instrukcji I-020/5, zgodnie z którą 

Zastępca Naczelnika akceptuje i zatwierdza zwrot różnicy podatku na deklaracji z 

wykazaną kwotą zwrotu powyżej 5.000,00 zł do 100.000,00 zł. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 343, plik JPG] 

Realizacja zwrotu nastąpiła w dniu 24.08.2016 r. 



2) 32 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za  12/2015 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 107.645,00 zł. Korektę złożono w dniu 10.03.2016 r. 

W dniu 20.01.2016 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za 12/2015 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 107.645,00 zł w terminie 60 dni. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Dla zbadania 

zasadności zwrotu, Referat Czynności Sprawdzających przekazał w dniu 22.01.2016 

r. do Referatu Kontroli Podatkowej wniosek o przeprowadzenie kontroli podatkowej. 

Upoważnienie do kontroli wystawiono 29.01.2016 r. Kontrolę wszczęto w dniu 

12.02.2016 r. Protokół kontroli podatkowej został doręczony w dniu 04.03.2016 r. 

Kontrola podatkowa zakończyła się wynikiem pozytywnym (wysokość zwrotu nie 

uległa zmianie). 

W dniu 10.03.2016 r. podatnik złożył korektę deklaracji zgodną z ustaleniami kontroli. 

Ustalono, że wydrukowana w dniu 06.04.2016 r. Karta potwierdzeń zwrotu zawiera w 

części pierwszej informacje dotyczące: aktualnego rachunku bankowego ważnego do 

zwrotów, braku zaległości podatkowych, niezłożeniu kaucji gwarancyjnej oraz 

upoważnienia organu podatkowego do zwrotu podatku jako zabezpieczenie 

udzielonego podatnikowi kredytu. Informacja „Dane dotyczące egzekucji” nie zawiera 

żadnych zapisów. Pod częścią pierwszą znajdują się podpisy pracownika 

sporządzającego kartę oraz pracownika weryfikującego informacje przed dokonaniem 

zwrotu. W części drugiej znajdują się podpisy Kierownika Działu Rachunkowości oraz 

p.o. Naczelnika Urzędu - Krystyny Marszałek. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 349-350] 

Zasadność zwrotu potwierdził w dniu 06.04.2016 r. Kierownik Referatu Czynności 

Sprawdzających. Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 06.04.2016 r. 

Naczelnik Urzędu i Kierownik Działu Rachunkowości. Zwrot zrealizowano w dniu 

11.04.2016 r. w kwocie 101.588,00 zł na rachunek bankowy. Natomiast pozostałą 

kwotę, tj. 6.057,00 zł, zgodnie z wnioskiem podatnika, postanowieniem z dnia 

14.03.2016 r. zaliczono na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-36L za 

12/2015. 

3) 1 dzień od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 07/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 6.689,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane, mikroprzedsiębiorca). 

W dniu 17.08.2017 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za 07/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 6.689,00 zł. W dniu 24.08.2017 r. 

wezwano podatnika (telefonicznie) do złożenia korekty deklaracji w związku z 

niewypełnieniem przez podatnika poz. 59 deklaracji dotyczącej terminu zwrotu. 

Korektę deklaracji złożono w dniu 28.08.2017 r. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał Naczelnik Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 

29.08.2017 r. 

4) 4 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 06/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu 

27.000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane, mikroprzedsiębiorca). Deklarację 

złożono w dniu 24.07.2017 r. 



Weryfikację 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 Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających.  

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 27.07.2017 r. Zastępca Naczelnika 

Urzędu. Zwrot zrealizowano w dniu 28.07.2017 r. 

5) 4 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT-7 za 10/2017 z wykazaną kwotą do 

zwrotu 30.000,00 zł (odwrócony VAT na usługi budowlane, mikroprzedsiębiorca). 

W dniu 11.11.2017 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za 10/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 30.000,00 zł. Następnie w dniu 

13.11.2017 r. do Urzędu wpłynęła korekta deklaracji (kwota zwrotu bez zmian, korekta 

dotyczyła zmiany wartości dostaw towarów). 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 15.11.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających i Naczelnik Urzędu. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 15.11.2017 r. Naczelnik Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 17.11.2017 r. 

6) 8 dni od daty złożenia deklaracji VAT-7 za 10/2017 z wykazaną kwotą do zwrotu 

26.212,00 zł (zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców, którzy złożyli pliki JPK) Deklarację 

oraz ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT złożono w dniu 09.11.2017 r. 

Weryfikację zwrotu przeprowadzono w oparciu o Analizę zasadności zwrotu VAT 

(wydruk z podsystemu KONTROLA) - spełniającą wymogi Wytycznych. Zasadność 

zwrotu potwierdził w dniu 15.11.2017 r. Kierownik Działu Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających i Naczelnik Urzędu. 

Akceptacji zwrotu na deklaracji dokonał w dniu 15.11.2017 r. Naczelnik Urzędu. Zwrot 

zrealizowano w dniu 17.11.2017 r. 

Zwroty dokonane po upływie ustawowego terminu 

Na podstawie wyników skryptów oraz raportów z podsystemu POLTAX2B 

stwierdzono, że Urząd dokonał po terminie 5 zwrotów, z czego 1 przypadek był 

przedmiotem kontroli przeprowadzonej w okresie od 13.07.2016 r. do 20.07.2016 r. - 

wystąpienie pokontrolne z dnia 28.09.2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.  

Kontrolą objęto 4 zwroty, tj.: 2 zwroty z 2016 r. i 2 z 2017 r. 

Ustalono, iż: 

- w 3 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 od 2 do 5 dni roboczych, 

- w 1 przypadku zwrot zrealizowano po terminie w związku z przedłużeniem terminu 

zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika (kontrola skarbowa). 



Część zwrotu zaliczono na zaległość (postanowienie z dnia 18.11.2016 r.), natomiast 

pozostałą kwotę zwrócono na rachunek bankowy wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

- ograniczeniu badania zasadności zwrotu do czynności analitycznych i przyjęcia 

oświadczenia podatników o dokonanej zapłacie za faktury zakupu, pomimo iż 

warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni jest 

sprawdzenie przez organ podatkowy, czy zapłata należności za faktury zakupu zastała 

w całości faktycznie dokonana - art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (zwrot nr 1,2,3,4 i 5 z 

terminem 25 dni), 

- braku weryfikacji danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez dwie 

osoby oraz braku podpisów w części drugiej karty osób uprawnionych, (zwrot nr 3 z 

terminem 25 dni), 

- braku akceptacji i zatwierdzenia zwrotu na deklaracji przez osobę uprawnioną, co 

jest niezgodne z Instrukcją I-020/5 (zwrot nr 1 z terminem 60 dni). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie dokonywania 

zwrotów podatku naliczonego nad należnym należy ocenić pozytywnie z 

nieprawidłowościami. 

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 terminów zwrotu VAT, 

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

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu postanowień o przedłużeniu 

terminu zwrotu VAT. Raport za rok 2016 zawierał informację o 1 wydanym 

postanowieniu, natomiast raport za rok 2017 był pusty. 

Ustalono, że podatnik w dniu 25.08.2016 r. złożył deklarację VAT-7 za 07/2016 z 

wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 169.687,00 zł. W 



ramach weryfikacji zwrotu w dniu 16.09.2016 r. wezwano telefonicznie podatnika do 

przedłożenia rejestrów sprzedaży i zakupów VAT oraz faktur za lipiec 2016 r. Na 

podstawie dostarczonych dokumentów Urząd przeprowadził czynności sprawdzające 

(protokół z dnia 23.09.2016 r.) W wyniku przeprowadzonych czynności 

sprawdzających nie stwierdzono nieprawidłowości, jednak ze względu na wykazanie 

w deklaracji VAT-7 zakupu inwestycji, przekazano wniosek o przeprowadzenie 

kontroli. W wyniku przeprowadzonych czynności analitycznych Dyrektor Urzędu 

Kontroli Skarbowej w Opolu postanowił przyjąć podmiot do kontroli. W dniu 07.10.2016 

r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu przesłał wniosek o 

przeprowadzenie kontroli. Postanowieniem z dnia 21.10.2016 r. przedłużono termin 

zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lipiec 2016 r. w kwocie 

169.687,00 zł, w związku z wszczęciem postępowania kontrolnego (postanowienie 

zostało wydane przed terminem zwrotu, który upływał z dniem 24.10.2016 r.). 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu odnosząca się do weryfikacji 

postanowień wydanych w zakresie przedłużeń terminów zwrotów VAT należy ocenić 

pozytywnie. 

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: 

Raport z podsystemu POLTAX2B „Zestawienie oczekujących zwrotów z odpisów” 

wykazał na dzień 23.05.2018 r. - 7 zwrotów oczekujących, które objęto kontrolą. 

Ustalono, że: 

1) podatnik w dniu 28.04.2014 r. złożył deklarację VAT-7K za I kwartał 2014 r. z 

wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 60,00 zł w terminie 60 

dni. Spółka wraz z deklaracją nie złożyła umowy spółki aktualnej na dzień rozwiązania 

spółki oraz wykazu rachunków bankowych byłych wspólników (art. 14 ust. 9b ustawy 

o VAT). W dniu 07.05.2014 r., 05.06.2014 r. oraz 18.06.2014 r. wezwano telefonicznie 

podatników do złożenia brakujących dokumentów.  Do dnia kontroli nie złożono 

wymaganych dokumentów. 

Na powyższe złożono wyjaśnienia. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 480-482] 



2) podatnik w dniu 27.01.2014 r. złożył deklarację VAT-7K za IV kwartał 2013 r. z 

wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 173,00 zł w terminie 

180 dni (termin zwrotu przypadał na dzień 27.07.2014 r.). W dniu 17.03.2014 r. do 

Urzędu wpłynęło zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 z informacją o ustaniu z dniem 

07.03.2014 r. bytu prawnego podmiotu. 

Na powyższe złożono wyjaśnienia. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 431] 

3) podatnik w dniu 19.01.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 12/2016 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 291,00 zł oraz kwotą do przeniesienia 

na następny okres rozliczeniowy w wysokości 8.796,00 zł. W dniu 30.01.2017 r. Urząd 

dokonał zwrotu kwoty 291,00 zł. W dniu 26.01.2017 r. złożono korektę deklaracji VAT-

7 za 12/2016 z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 

9.087,00 zł w terminie 60 dni. W dniu  16.03.2017 r. kwotę 7.271,19 zł przekazano do 

Komornika Sądowego. Na karcie kontowej pozostał zwrot w wysokości 1.233,81 zł. W 

dniu 22.03.2017 r. podatnik złożył wniosek o zaliczenie ww. kwoty na poczet 

przyszłych zobowiązań podatkowych. 

4) podatnik w dniu 24.08.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 07/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.762.000,00 zł w terminie 180 dni oraz 

kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 286,00 zł.  W 

dniu 01.09.2017 r. i 29.11.2017 r. wezwano podatnika (telefonicznie) m.in. do złożenia 

wniosku VAT-ZZ oraz dokumentów związanych z inwestycją (umowy, licencje). Po 

przeprowadzeniu czynności sprawdzających, Dział Czynności Analitycznych i 

Sprawdzających w dniu 03.01.2018 r. skierował do Referatu Kontroli Podatkowej oraz 

Wymiany Informacji Międzynarodowej wniosek o przeprowadzenie kontroli 

podatkowej. W dniu 22.02.2018 r. do Urzędu wpłynęła korekta deklaracji wraz z 

wnioskiem VAT-ZZ. Na podstawie upoważnienia z dnia 15.01.2018 r. w dniu 

18.01.2018 r. wszczęto kontrolę podatkową, w dniu  29.01.2018 r. wydano kolejne 

upoważnienie. Postanowieniem z dnia 19.02.2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Kędzierzynie-Koźlu przedłużył termin zwrotu na rachunek bankowy kwoty nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym w wysokości 1.762.000,00 zł wykazanej w 

deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2017 r. do dnia 20.05.2018 r. z uwagi na 

konieczność weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług. W 

uzasadnieniu postanowienia wskazano na złożoność zagadnień objętych zakresem 

kontroli podatkowej. W dniu 20.02.2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w 

Kędzierzynie-Koźlu przekazał do realizacji Naczelnikowi Opolskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Opolu wniosek o kontrolę w zakresie zwrotu VAT za miesiąc lipiec 2017 

r. Kontrola celno-skarbowa została wszczęta w dniu 07.03.2018 r. Zakres kontroli: 

podatek od towarów i usług za miesiące od listopada 2016 r. do stycznia 2018 r. 

Postanowieniem z dnia 03.04.2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-

Koźlu przedłużył termin zwrotu na rachunek bankowy kwoty nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym w wysokości 1.762.000,00 zł wykazanej w deklaracji VAT-

7 za miesiąc lipiec 2017 r. do dnia 20.05.2018 r. z uwagi na konieczność weryfikacji 

zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu postanowienia 

wskazano, że w związku ze zbiegiem zakresu oraz okresu kontroli podatkowej i kontroli 



celno-skarbowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu kończy 

kontrolę podatkową i przekazuje dalszą weryfikację rozliczenia Naczelnikowi Urzędu 

Celno-Skarbowego w Opolu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu 

postanowieniem z dnia 17.05.2018 r. przedłużył termin zwrotu na rachunek bankowy 

kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 1.762.000,00 zł 

wykazanej w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2017 r. do dnia 07.09.2018 r. z uwagi 

na konieczność weryfikacji zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług. W 

uzasadnieniu wskazano, iż do dnia wydania przedmiotowego postanowienia nie 

została zakończona kontrola celno-skarbowa wszczęta w dniu 07.03.2018 r. 

5) podatnik w dniu 27.12.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2017 z wykazaną kwotą 

do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 70.331,00 zł w terminie 60 dni. W dniu 

02.01.2018 r. została wszczęta kontrola podatkowa za okres od 01.01.2017 r. do 

30.11.2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu postanowieniem z 

dnia 22.02.2018 r. przedłużył termin zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym za listopad 2017 r. do dnia 30.03.2018 r., z uwagi na konieczność weryfikacji 

zasadności zwrotu za wskazany okres rozliczeniowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 23.02.2018 r. wyraził zgodę na „częściowy zwrot” 

podatku w kwocie 40.000,00 zł. W dniu 26.02.2018 r., tj. w dniu terminu zwrotu, 

dokonano na rachunek bankowy podatnika zwrotu kwoty 39.689,00 zł, natomiast 

pozostałą część 311,00 zł zaliczono na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-

36L (postanowienie z dnia 21.02.2018 r.). Protokół kontroli podatkowej doręczono w 

dniu  28.03.2018 r. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. W wyniku ustaleń 

kontroli stwierdzono zasadność zwrotu w kwocie 34.040,00 zł. W dniu 17.05.2018 r. 

dokumenty pokontrolne wraz z protokołem kontroli podatkowej przekazano do komórki 

wymiarowej. Podatnik nie złożył korekty deklaracji. Organ podatkowy nie wszczął 

również postępowania podatkowego. 

Na powyższe złożono wyjaśnienia. 

[Dowód: akta kontroli, karta nr 478-479] 

6) w 1 przypadku podatnik w dniu 22.12.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 11/2017 z 

wykazaną kwotą do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 

278.915,00 zł. W dniu 08.01.2018 r. do Urzędu wpłynęła korekta deklaracji z wykazaną 

kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 278.915,00 zł w terminie 60 dni. 

W dniu 31.01.2018 r. wezwano podatnika (telefonicznie) m.in. do złożenia korekty 

deklaracji z prawidłowym terminem zwrotu oraz wniosku VAT-ZZ. W tym samym dniu 

31.01.2018 r. podatnik złożył tylko korektę deklaracji (zwrot w terminie 180 dni). 

Następnie w dniu 22.02.2018 r. złożono kolejną korektę deklaracji - termin zwrotu 

przypada na dzień 21.08.2018 r. W dniu 07.03.2018 r. Naczelnik Opolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Opolu wszczął kontrolę celno-skarbową w zakresie podatku od 

towarów i usług za miesiące od listopada 2016 r. do stycznia 2018 r. 

7) w 1 przypadku podatnik w dniu 14.09.2017 r. złożył deklarację VAT-7 za 7/2017 z 

wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 322,00 zł w terminie 

180 dni. Pismem z dnia 23.01.2018 r. (skutecznie doręczonym w dniu 26.01.2018 r.) i 

16.03.2018 r. (doręczenie w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 



podatkowa) wezwano podatnika do zgłoszenia rachunku bankowego celem dokonania 

ww. zwrotu. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

- braku działań zmierzających do likwidacji zwrotów VAT (zwrot nr 1 i 2), 

 nie podjęciu przez organ podatkowy działań w zakresie zwrotu VAT po upływie 

terminu, do którego zwrot został przedłużony (zwrot nr 5). 

Ocena cząstkowa: 

Działalność Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie zwrotów 

istniejących na dzień kontroli należy ocenić negatywnie. 

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 Izby Skarbowej w 

Opolu aktów prawa wewnętrznego. 

Opis stanu faktycznego: 

W zakresie objętym kontrolą: 

- Kierownik Działu Rachunkowości przeprowadził 1 kontrolę funkcjonalną: 

„Terminowość dokonywania zwrotów nadwyżek VAT, nadpłat podatkowych”, okres 

kontroli: III kwartał 2016 r. W wyniku ustaleń nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 

- Kierownik Samodzielnego Referatu Czynności Sprawdzających przeprowadził 1 

kontrolę funkcjonalną: „Prawidłowość i terminowość dokonywania czynności 

analitycznych mających na celu ocenę ryzyka w stosunku do zwrotów VAT powyżej 

50.000,00 zł, z uwzględnieniem procedur zatwierdzania zwrotów przez osoby 

uprawnione”, okres kontroli: 04-05/2016, 10/2016. W wyniku ustaleń nie sformułowano 

zaleceń pokontrolnych. 

Ustalenia: 

Z przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych, zgodnie z zarządzeniem nr 80/15 

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

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. Zamieścić w uregulowaniach wewnętrznych zapis wskazujący na konieczność 

weryfikacji danych zgromadzonych w Karcie potwierdzeń zwrotu przez dwóch 

pracowników. 

2. Opracować wzór Karty potwierdzeń zwrotu z aktualnymi nazwami stanowisk i 

komórek w Urzędzie, z której jednoznacznie wynikać będzie, iż weryfikacji 

zgromadzonych danych dokonało dwóch pracowników. 

3.Rzetelnie wypełniać Kartę potwierdzeń zwrotu. 

4. Wydawać postanowienia o zaliczeniu nadwyżki podatku VAT po akceptacji i 

zatwierdzeniu zwrotu przez osobę uprawnioną. 

5. Gromadzić pełny materiał dowodowy, który będzie podstawą dokonania zwrotu 

podatku od towarów i usług w terminie 25 dni. 

6. Dokonywać akceptacji i zatwierdzenia zwrotu na deklaracji przez osoby uprawnione. 

7. Wpisywać na deklaracjach datę akceptacji i zatwierdzenia zwrotu. 

8. Podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do likwidacji istniejących zwrotów 

VAT, dla których upłynął termin płatności. 

9. W przypadku gdy w wyniku kontroli podatkowej zakwestionowana została 

zasadność zwrotu podatku VAT, wszczynać postępowanie podatkowe nie później niż 

14 dni od zakończenia kontroli podatkowej. 

10. Objąć kontrolą funkcjonalną obszary w zakresie przestrzegania wytycznych do 

VAT, dokonywania zwrotów podatku naliczonego nad należnym i zwrotów, dla których 

upłynął termin płatności. Informacje o przeprowadzonych kontrolach funkcjonalnych 

należy przekazać wraz z informacją o rezultatach wdrożenia zaleceń pokontrolnych. 

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 jednym egzemplarzu. 


