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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/088 "Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin"

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Ewa Gross główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli
nr LGD/160/2017 z 7 grudnia 2017 r. i nr LGD/62/2018 z 27 marca 2018 r.;
2. Alicja Szczepaniak doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/61 /2018 z 27 marca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (dalej: "Urząd").

Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni (dalej: "Prezydent")1.
(dowód: akta kontroli str. 19)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W ocenie2 N'ajwyższej Izby Kontroli w latach 2014-2017 (III kwartały) postępowania
w sprawie umarzania zaległości podatkowych w Urzędzie Miasta Gdyni prowadzone
były rzetelnie i zgodne z obowiązującymi uregulowaniami. Stosowano przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa3 w zakresie umarzania
zaległości podatkowych, w tym prawidłowo przeprowadzano postępowania
podatkowe poprzedzające wydanie decyzji o umorzeniu. W razie potrzeby
udokumentowania przesłanek umorzenia, organ podatkowy wzywał wnioskodawców
do ich uzupełnienia w ustawowym terminie. Nie wystąpiły wielokrotne decyzje
o umorzeniu zaległości podatkowych tym samym podmiotom. Wydane decyzje
spełniały wymogi określone w przepisach Ordynacji podatkowej, tak w zakresie
uzasadnienia faktycznego, jak i przywołania właściwej podstawy prawnej.

W kontekście sytuacji finansowej gminy zastosowane umorzenia były uzasadnione.

W latach 2014-2016, rokrocznie wzrastały dochody gminy ogółem, bieżące i własne.
a jednocześnie zmniejszało się obciążenie dochodów obsługą zadłużenia.

Prawidłowo stosowano zasady udzielania pomocy de minimis.

Wywiązywano się także z obowiązku sporządzania i udostępniania informacji
o osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe.

Stwierdzony jednostkowy przypadek nieprzekazania informacji o udzieleniu pomocy
publicznej do systemu SHRIMP oraz niepowiadomienie, w kilku przypadkach, stron
o przyczynach niedotrzymania terminu wydania decyzji nie mają wpływu na
powyższą ocenę.

1 Pełnifunkcjęod 1998r, OstatniezaświadczenieMiejskiejKomisjiWyborczejo wyborzena PrezydentaMiastaGdyniz 17.11,2014r..
2 NajwyższaIzbaKontrolistosuje3-stopniowąskalęocen:pozytywna,pozytywnamimostwierdzonychnieprawidłowości,
negatywna.Jeżelisformułowanieocenyogólnejwedługproponowanejskalibyłobynadmiernieutrudnione,albotakaocenanie
dawałabyprawdziwegoobrazufunkcjonowaniakontrolowanejjednostkiw zakresieobjętymkontrolą,stosujesię ocenęopisową.
3 Dz.U.z2017r.poz.201,zezm.,dalej:"Ordynacjapodatkowa"
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przestrzeganie określonych w Ordynacji podatkowej uregulowań
w zakresie umarzania zaległości podatkowych oraz zasadność
zastosowanych umorzeń w kontekście sytuacji finansowej gminy.

1. W latach 2014-2017 (III kwartały) w Urzędzie rozpatrzono 75 wniosków
o umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 114,56 tys. zł. W kontrolowanym
okresie Prezydent wydał 19 decyzji umarzających zaległości podatkowe w łącznej
wysokości 81,9 tys. zł, z czego cztery decyzje (16,2 tys. zł) dotyczyły wniosków
z 2014 r., 11 decyzji (60,6 tys. zł) wniosków z 2015 r., dwie decyzje (4,5 tys. zł)
wniosków z 2016 r. oraz dwie decyzje (0,6 tys. zł) - wniosków, które wpłynęły
w trzech kwartałach 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 66)
W Urzędzie prowadzono ewidencję wniosków i decyzji dotyczących umorzenia
zaległości podatkowych w Excelu, w której ujmowano: numer sprawy, imię
i nazwisko lub nazwę podatnika, datę wszczęcia sprawy, datę zakończenia sprawy
(odbiór decyzji), rozstrzygnięcie sprawy (opisowo).

(dowód: akta kontroli str. 7-10)
2. W latach 2014-2017 (III kwartały) umorzono zaległości podatkowe 194 osobom
fizycznym w kwocie 46,65 tys. zł oraz 12 osobom prawnym6w kwocie7 972,9 tys. zł8.

(dowód: akta kontroli str. 67-68)
3. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki kilkukrotnego umorzenia
zaległości podatkowych tym samym osobom fizycznym lub innym podmiotom.

(dowód: akta kontroli str. 20-23)
4. W latach 2014-2017 (III kwartały) Prezydent wydał 62 decyzje niezgodne
z wnioskiem strony na łączną kwotę 288,3 tys. zł, z tego 43 decyzje odmawiające
umorzenia zaległości (12 w 2014 r., 14 w 2015 r., 8 w 2016 r. i 9 w 2017 r.) na kwotę
ogółem 267,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 69-72)
W okresie objętym kontrolą wnioskodawcy odwołali się od czterech decyzji
odmawiających umorzenia zaległości podatkowych do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku (dalej: "SKO"). W trzech przypadkach SKO utrzymało
w mocy zaskarżone decyzje, a w jednej przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano
m.in. nieprzeprowadzenie przez organ podatkowy w sposób wyczerpujący
postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie aktualnej sytuacji
materialnej podatnika, a także konieczność wezwania podatnika. Organ podatkowy
po ponownym rozpatrzeniu sprawy i wezwaniu podatnika odmówił umorzenia
zaległości podatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 69-74, 88-91)
5. W wyniku badania łącznie 42 decyzji wydanych w latach 2014-2017 (III kwartały),
w tym 19 uwzględniających wniosek o umorzenie zaległości podatkowych9
na łączną kwotę 81,9 tys. zł oraz 25 odmawiających udzielenia takiej ulgi na łączną

4 Czterem osobom w 2014 r., jedenastu w 2015 r., dwóm w 2016 r. idwóm w 2017 r.(11Ikwartały).
5 W 2014 r. -16,2 tys. zł, w 2015 r. - 25,2 tys. zł, w 2016 r. - 4,5 tys. zł iw 2017 r. (III kwartały) - 0,6 tys. zł.
610 podmiotom w 2014 r. i2 w 2015 r.
7 Bez podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
8 W 2014 r. - 937,5 tys. zł, w 2015 r. - 35,4 tys. zł.
g Badaniem objęto wszystkie decyzje wydane w 2014 r., 2015 r., 2016 r. oraz 2017 r. (III kwartały) odpowiednio: 4,11,2,2
umarzające zaległości podatkowe na wniosek podatnika.
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kwotę 243,7 tys. zł stwierdzono, że w postępowaniach zakończonych wydaniem
decyzji Prezydent stosował przepisy Ordynacji podatkowej, w tym:

- podejmował, zgodnie z art. 122, działania w celu dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym;
zapewniał stronom czynny udział w każdym stadium postępowania i przed
wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art.123 § 1);
przestrzegał zasady pisemności postępowania (art. 126);
rozpoznawał wnioski podatników zawierające elementy, o których mowa
wart. 168 § 210, a w przypadku stwierdzenia braków - wzywał
wnioskodawców do uzupełnienia wniosków (art. 169§ 1);
w 35 przypadkachwydał decyzjew terminieokreślonymwart. 139;
dokumentował postępowanie zgodnie z art. 180 -199a;
decyzje zawierały wymagane elementy, tj. oznaczenie organu
podatkowego, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy
prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie o trybie odwoławczym, podpis osoby
upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego (art. 210 § 1);
decyzje zawierały uzasadnienie prawne (ważny interes podatnika! interes
publiczny).

(dowód: akta kontroli str. 82-109,128)
6. W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie przeprowadzano kontroli wewnętrznych
ani audytów w zakresie przyznawania ulg podatkowych. Zgodnie z planem na
2018 r. Biuro Audytu Wewnętrznego rozpoczęło realizację zadania audytowego
"Windykacja należności z tytułu podatków i opłat". W Planie audytu na 2018 r.
uwzględniono zagadnienia związane z przyznawaniem ulg podatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 30)
W 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku (dalej: "RIO") przeprowadziła
kontrolę kompleksową Miasta Gdynia. W wystąpieniu pokontrolnym11Prezes RIO
wskazała m.in., że cztery decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
wydano w terminie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku bez
podania przyczyny niedotrzymania terminu załatwienia sprawy, co naruszało
art. 139 oraz art. 140 ustawy Ordynacji podatkowej.
W wyniku kontroli RIO zobowiązano pracownika zajmującego samodzielne
stanowisko ds. ulg i umorzeń do terminowego załatwiania spraw w zakresie
udzielania ulg podatkowych, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy
w ustawowym terminie do zawiadomienia strony postępowania o przyczynie
niedotrzymania terminu i wskazania jednocześnie nowego terminu załatwienia
sprawy.

(dowód: akta kontroli str. 40-46)

7. W badanym okresie Miasto Gdynia odnotowało wzrost dochodów
(1.200.007 tys. zł w 2014 r. do 1.361.862 tys. zł w 2016 r.) przy niemal nie
zmienionym poziomie zobowiązań (593.383 tys. zł w 2014 r. i 592.822 tys. zł

10 W przypadku stwierdzenia braków Prezydent wzywał wnioskodawców do uzupełnienia wniosków zgodnie z art. 169§ 1
Ordynacji podatkowej.
11 Pismo z 11.08.2016r.
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w 2016 r.), dzięki czemu umorzone zaległości podatkowe nie wpłynęły znacząco na
sytuację finansową Gminy. Natomiast wskaźniki finansowe charakteryzujące
badane zagadnienie były zbliżone do krajowych średnich arytmetycznych dla miast
na prawach powiatu.

Tendencje zachodzące w dochodach były korzystne dla Miasta, gdyż przyczyną
wzrostu dochodów z 1.200.007 tys. zł w 2014 r. do 1.361.862 tys. zł w 2016 r.
(1.043.917,8 tys. zł w okresie I-III kwartał 2017 r.), był głównie wzrost dochodów
bieżących z 1.050.673 tys. zł w 2014 r. do 1.291.678 tys. zł w 2016 r.
(1.023.598 tys. zł w okresie I-III kwartał 2017 r.).
Dochody własne wzrosły z 873.950 tys. zł w 2014 r. do 903.493 tys. zł w 2016 r.
(653.613 tys. zł w okresie I-III kwartał 2017 r.).

Transfery bieżące zwiększyły się z 341.751 tys. zł w 2014 r. do 469.370 tys. zł
w 2016 r. (384.976 tys. zł w okresie I-III kwartał 2017 r.).

Zaległości podatkowe zmniejszyły się z 31.242,4 tys. zł w 2014 r. do 26.357,1 tys. zł
w 2016 r. (o 4.885,2 tys. zł, tj. o 15,6%), w tym zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości z 25.105,3 tys. zł do 21.681,6 tys. zł (o 3.423,6 tys. zł, tj. o 13,6%).
Spadek zaległości nastąpił we wszystkich grupach podatkowych.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem zwiększył się w kontrolowanym
okresie z 87,6% do 94,8%12 w 2016 r., zaś transfery bieżące na mieszkańca wzrosły
z 1,5 tys. zł w 2014 r. do 2,1 tys. zł w 2016 r.13

W kontrolowanym okresie zmniejszył się natomiast udział dochodów własnych
w dochodach ogółem z 65,2% w 2014 r. do 62,4% w 2016 r.14

Tendencja dotycząca struktury dochodów własnych była korzystna. Wzrosły
dochody z podatków z 168.909 tys. zł - w 2014 r. do 182.181 tys. zł (o 7,9%) -
w 2016 r. Wzrost podatków nastąpił w grupie: podatku od nieruchomości (o 9,0%) -
dochody z tego tytuły zwiększyły się o 12.369 tys. zł, podatku leśnego (o 227,4%) -
o 127 tys. zł i z tytułu czynności cywilnoprawnych (o 10,2%) - o 1.825 tys. zł
Dochody z pozostałych tytułów podatkowych15zmniejszyły się·

W kontrolowanym okresie udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wzrósł
z 2,4% w 2014 r. do 5,0% w 2016 r.16,zaś udział nadwyżki operacyjnej i dochodów
ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem zmniejszył się z 8,4% do 7,0%17.
Zwiększyła się nadwyżka operacyjna na mieszkańca z 0,1 tys. zł do 0,3 tys. zł18.

W latach 2014-2016 nastąpił spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem z 15,5% do 6,3%19, zaś obciążenie wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41,2% do 37,7%20.

12średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 89,5%.
13średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r.. - 2,9tys. zł.
14 średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 53,7%.
15 Podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej, podatek od spadków i darowizn.
16średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 5,8%
17 średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 8,6%
18 średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 0,27tys. zł
19średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. -18,3%
20 średnia arytmetyczna w miastach na prawach powiatu w 2014r. - 47,3%
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Ustalona
nieprawidłowość

Zobowiązania ogółem na mieszkańca utrzymały się na tym samym poziomie
2,6 tys. zł21, a udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem zmniejszył się
w latach 2014-2016 odpowiednio z 49,4% do 43,5%22. Obciążenie dochodów
ogółem obsługą zadłużenia zmniejszyło się z 1,5% w 2014 r. do 0,9% w 2016 r.23,
podobnie jak obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia z 2,0% do 1,4%24.
Obniżył się również udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem
z 0,6% do 0,2%25.

Wskaźnik ograniczający spłatę i obsługę zadłużenia, określony wart. 243 ustawy
o finansach publicznych26 wyniósł 3,93% w 2014 r., 5,25% w 2015 r. i 6,81%
w 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 24-28, 48-49,116-127)
8. Polityka fiskalna Gminy nie spowodowała zmniejszenia dochodów oraz nie
obniżyła wpływów z podatków ogółem. W wyniku zmian w pozycji "obniżenie
górnych stawek podatkowych" dochody były mniejsze o 68,1 tys. zł27, w "ulgach
i zwolnieniach" wpływy wzrosły o 0,7 tys. zł28, a w "rozłożeniu na raty i odroczeniu
płatności" - zmalały o 2.089,8 tys. zł29.

(dowód: akta kontroli str. 24-27, 50-63)
9. W latach 2014-2017 (III kwartały) wydano 12 decyzji o umorzeniu z urzędu
zaległości podatkowej na podstawie art. 67d § 1 pkt 330 Ordynacji podatkowej
na kwotę 937,5 tys. zł. Badanie wszystkich decyzji potwierdza, że postępowanie
podatkowe w tej sprawie przeprowadzono zgodnie z wymogami określonymi
w Ordynacji podatkowej.

(dowód: akta kontroli str. 29 i 31)
Sprawy o umorzenie zaległości podatkowych nie były przedmiotem skarg
kierowanych do Prezydenta w latach 2014-2017.

(dowód: akta kontroli str. 75)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Siedem decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę
26,9 tys. zł (na 42 objętych badaniem) wydano od 16 do 19131 dni po terminie
określonym wart. 139 Ordynacji podatkowej, przy czym Urząd nie powiadomił
stron o przyczynach niedotrzymania terminu, czym naruszył art. 140 ustawy
Ordynacji podatkowej.

(dowód: akta kontroli str. 82-109,128)
Naczelnik Wydziału Dochodów/Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że Organ
podatkowy prowadząc postępowania podatkowe "podejmuje wszelkie

21 średniaarytmetycznawmiastachnaprawachpowiatuw2014r.-1,9 tys.zł
22 średniaarytmetycznawmiastachnaprawachpowiatuw2014r.- 40,4%.
23 średniaarytmetycznawmiastachnaprawachpowiatuw2014r.- 5,0%.
24 średniaarytmetycznawmiastachnaprawachpowiatuw2014r.- 9,4%.
25 średniaarytmetycznawmiastachnaprawachpowiatuw2014r.- 0,4%.
26 Dz.U.z2018r.poz.2077
27 W2014r.- 3.110,6tys.zł.
28 W2014r.- 24,1tys.zł.
29 W2014r.- 2.118,5tys.zł.
:J) Wydaniedecyzjipoprzedziłozakończeniepostępowaniaupadłościowegowobecspółkizograniczonąodpowiedzialnością.
31 Decyzjenr. KDU.3124.7.2015,KDU.3120.35.2014,KDU.3120.6.2015,KDU.3120.19.2013,KDU.3120.30.2016,
KDU.3124.2.2015,KDU.3120.37.2014wydanoodpowiednioopóźnieniemwynoszącym:18,63,16,191,39i 16dni.
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Opis stanu
faktycznego

niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz
załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym", tym samym wypełnia
dyspozycje wynikające z art.122 Ordynacji podatkowej. Stanowisko ds. ulg
i umorzeń jest stanowiskiem samodzielnym, w przypadku absencji pracownika
prowadzącego sprawę nie ma wyznaczonych osób na zastępstwo. Przyczyną
przedłużenie postępowań w większości wskazanych przypadków była choroba
pracownika.

(dowód: akta kontroli str. 110-113)

Prezydent przestrzegał określonych w Ordynacji podatkowej uregulowań
dotyczących postępowań w sprawie umarzania zaległości podatkowych, jednak nie
we wszystkich przypadkach powiadomiono strony o przyczynach niedotrzymania
terminu wydania decyzji.

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis.
1. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki umorzenia przedsiębiorcom
zaległości podatkowych, które stanowiły pomoc publiczną, na podstawie
art. 67b §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

(dowód: akta kontroli str. 73)

Udzielana była natomiast pomoc de minimis na podstawie art. 67b §1 pkt 2
Ordynacji podatkowej. Badanie czterech decyzji (100%) wykazało, że wraz
z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis podmioty ubiegające się o nią składały
wszystkie dokumenty określone wart. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 65, 73-74, 82-84)

Prezydent, w dniu wydania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej, wydał
beneficjentom 3 zaświadczenia stwierdzające, że udzielone ulgi32 były pomocą
de minimis. Zaświadczenia zawierały wszystkie elementy określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimisi pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie33
(dalej: "rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis"). W jednym
przypadku Urząd nie posiadał potwierdzenia wydania takiego zaświadczenia
beneficjentowi.

(dowód: akta kontroli str. 73-74)

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna
w rolnictwie lub rybołówstwie były w trzech przypadkach wprowadzane do aplikacji
SHRIMP (odrębnie dla każdego podmiotu), w terminie nieprzekraczającym 7 dni od
dnia udzielenia pomocy, co było zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów
z 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej
i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMp34.
W jednym przypadku (podmiot P.Z.) informacji o udzieleniu pomocy de minimis nie
przeniesiono do systemu SHRIMP.

(dowód: akta kontroli str. 65, 73-74, 82-84)

3. Prezydent przekazał w terminie35 za lata 2014, 2015 i 2016 ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa36 miesięczne informacje o nieudzieleniu pomocy

32 Udzielone 3 decyzjami w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.
33 Dz. U. z 2018r. poz. 350.
34 Dz. U. z 2014r. poz. 59ze zm., dalej: ,rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej"
36 Zgodnie z §6ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29września 2008r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. z 2008r. nr 174poz. 1081ze zm.) -
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Ustalona
nieprawidłowość

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz trzy roczne informacje o nieudzieleniu
pomocy w rybołówstwie, a także przekazał w terminie trzy roczne sprawozdania
dotyczące udzielonej pomocy w rolnictwie. Prezydent informował ministra
właściwego do spraw rolnictwa o udzielonej w 2017 r. (III kwartały) pomocy
w rolnictwie innej niż pomoc do minimis - sprawozdania przekazano w terminie37.

(dowód: akta kontroli str. 47)
4. W Gdyni udzielono czterem podmiotom w latach 2014-2017 pomocy de minimis
(art. 67b § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej) o wartości 45,0 tys. zł.

Łączna kwota pomocy de minimis oraz innej pomocy udzielonej podmiotowi
na realizację tego samego projektu nie przekroczyła w okresie trzech lat
budżetowych38200 tys. euro.

(dowód: akta kontroli str. 65, 73-74, 82-84)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W jednym przypadku39informacja o udzieleniu pomocy publicznej nie została
przekazana do systemu SHRIMP, co spowodowało, że nie została ujęta
w sprawozdaniu przekazywanym do UOKiK, zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zaś w aktach sprawy brak
było potwierdzenia wydania zaświadczenia stwierdzającego udzieloną pomoc de
minimis.

(dowód: akta kontroli str. 65, 73-74, 82-84, 128)
Naczelnik Wydziału Dochodów/Zastępca Skarbnika Miasta wyjaśniła, że organ
podatkowy wydał zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Przedmiotowe
zaświadczenie nie zostało wprowadzone do systemu SHRIMP (System
Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy) z uwagi na występującą
w tamtym okresie niestabilność systemu. Obecnie problem z aplikacją nie
występuje.

(dowód: akta kontroli str.110-113)
Udzielona pomoc publiczna była, poza jednym przypadkiem, prawidłowo
dokumentowana.

dalej: ,rozporządzenie z 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie',
podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż
pomoc de minimis - za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego,
a o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni
od dnia zakończenia danego miesiąca. W myśl ust. 2 do terminów przekazywania informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej
w rolnictwie lub rybol6wstwie w danym okresie sprawozdawczym stosuje się odpowiednio terminy dotyczące sprawozdań.
Rozporządzenie uchylone w 2017 r.
36 Na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.
37 Zgodnie z § 4 pkt 1 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017 r. poz. 120) _
dalej: ,rozporządzenie z 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie', podmiot
udzielający pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie, za każdy miesiąc roku
kalendarzowego, w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona,
w przypadkach udzielenia pomocy innej niż pomoc do minimis.
38 W roku. w którym udzielono danej pomocy oraz dwóch latach poprzednich.
39 Decyzja nr KDU.3124.4.2014 na kwotę umorzenia 3,1 tys. zł
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Opis stanu
faktycznego

Ustalona
nieprawidłowość

Wnioski pokontrolne

3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach fizycznych, prawnych
oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym umorzono zaległości podatkowe

1. Prezydent podał do publicznej wiadomości4o wykaz osób fizycznych i innych
podmiotów, którym w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 umorzono zaległości
podatkowe w kwocie przewyższającej łącznie 0,5 tys. zł wraz ze wskazaniem
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób fizycznych
i innych podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej41.

(dowód: akta kontroli str. 11-18)

2. Powyższe wykazy zostały opublikowane terminowo42: za 2013 r. - 28.04.2014 r.,
za 2014 r. - 29.05.2015 r., za 2015 r. - 06.05.2016 r. i za 2016 r. - 26.05.2017 r.

(dowód: akta kontroli str.11-18)

3. W wykazie podmiotów korzystających z pomocy publicznej podano nazwy
podmiotów zgodne z wydanymi decyzjami. W przypadku umorzeń zobowiązań
podatkowych kwota umorzeń, nazwa podatnika i przyczyna umorzenia były zgodne
z wydanymi decyzjami.

(dowód: akta kontroli str. 11-18, 128)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
Zadania w zakresie sporządzania i udostępniania informacji o osobach fizycznych,
prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym umorzono zaległości podatkowe w latach 2014-2016 były rzetelnie
realizowane w Urzędzie.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli43, wnosi o stworzenie mechanizmów kontrolnych,
zapewniających:
1) zawiadamianie stron w przypadkach niezałatwienia sprawy we właściwym
terminie;
2) przekazywanie wszystkich sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej do
systemu SHRIMP.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
zastrzeżeń prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

40 NastronieinternetowejUrzędu:htlp:llgdynia.pUbip/komunikatv,77Jwykaz-ulg-udzielonychw2013.html.idlanastępnychlat.
41 Nazwypodatnikówpodanewwykaziebyłyzgodnezdecyzjami.
42 Zgodniez art.37ust.1 pkt2 w związkuz art.38ustawyo finansachpublicznychwykazpodajesiędopublicznej
wiadomościwtenminiedo31majarokunastępującegoporokuwktórymudzielonoulgi.
43 Dz.U.z2017r.poz.524.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia Ag kwietnia 2018 r.

Kontroler

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
It- ~I

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

.................J~~~ .
Te~ij;awicka

Ewa Gross
Główny specjalista kontroli państwowej

........~.~: ~ .
Podpis
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