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 I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/088 – Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Ryszard Kokociński, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LPO/203/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz od 8 grudnia 2014 r. do chwili obecnej. W okresie 
od 5 grudnia 2010 do 7 grudnia 2014 r. Burmistrzem był Zbigniew Stochaj. 

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2014-2017 (III kw.) Burmistrz prowadził postępowania dotyczące 
umarzania zaległości podatkowych, na ogół z zachowaniem przepisów art. 122 i 187 
§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa1. Wydanie decyzji 
poprzedzała analiza złożonego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji. 
W celu pełnego udokumentowania przesłanek ewentualnego umorzenia, organ 
podatkowy wzywał wnioskodawców złożenia odpowiednich dokumentów lub innych 
dowodów w siedmiodniowym terminie. Wielokrotnie wydawane w stosunku do tych 
samych podmiotów decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych ze względu na 
ważny interes publiczny lub ważny interes podatnika, nie naruszały przesłanek 
uzasadniających udzielenie takiej ulgi. W 2015 r., w stosunku do 2014 r., wystąpiło 
zauważalne zmniejszenie się (o ponad 50 %) liczby decyzji uwzględniających 
wnioski osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych. Wydawanie decyzji 
następowało z zachowaniem terminów określonych w art. 139 Ordynacji 
podatkowej. W zbadanych 96 postępowaniach zakończonych decyzją2 nie 
stwierdzono nierównego traktowania strony postępowania podatkowego. Wydane 
decyzje spełniały wymogi określone w przepisach Ordynacji podatkowej, tak w 
zakresie uzasadnienia faktycznego, jak i przywołania właściwej podstawy prawnej. 
Na pozytywną ocenę zasługuje przeprowadzenie w 2016 r. audytu wewnętrznego 
w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych oraz niewydawanie w latach 
2014-2017 (III kw.) decyzji z urzędu o umarzaniu zaległości podatkowych. W latach 
2014-2016 ulegała poprawie sytuacja finansowa Gminy. Rosnący wskaźnik udziału 
dochodów bieżących w dochodach własnych, udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem oraz nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem umożliwiał 
Gminie zwiększenie spłaty zobowiązań. Natomiast zmniejszenie zobowiązań 
ogółem na jednego mieszkańca wskazuje na poprawę płynności finansowej Gminy.  

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. – dalej: Ordynacja podatkowa. 
2. Spośród wydanych 240 decyzji umarzających zaległości podatkowe 
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Terminowo i w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 lit. f ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), corocznie 
podawano do publicznej wiadomości informacje o podmiotach, którym umorzono 
lub rozłożono na raty zaległość podatkową powyżej 500 zł. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieinformowania wnioskodawców o prawie 
do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed 
wydaniem decyzji odmiennej od żądania zawartego we wniosku oraz wydawania 
decyzji w sprawie zastosowania formy ulgi podatkowej, o która wnioskodawca 
nie wnosił. 
 

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 kw.) do Urzędu wpłynęło 307 wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.652,91 tys. zł. Wydano w tych sprawach 
240 decyzji na łączną kwotę 1.255,2 tys. zł.  

Ewidencję wniosków i decyzji o umorzenie zaległości podatkowych, prowadzono 
w formie papierowej. Wnioski ewidencjonowano według kolejności wpływu. 
Do ewidencji wpisywano imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę osoby prawnej, 
jej adres zamieszkania albo siedziby, datę wpływu oraz datę ostatecznego 
załatwienia sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 164-214, 236-258) 

2. Zaległości podatkowe w kontrolowanym okresie umorzono jednej osobie prawnej3 
oraz 78 osobom fizycznym odpowiednio na kwotę: 1.180,8 tys. zł i 74,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 164-214, 259-260,277-280) 

3. Po rozpatrzeniu złożonych w latach 2015-2017(III kw.) wniosków 
Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Spółka z o.o. we Wieleniu4, Burmistrz 
wydał 23 decyzje umarzające tej spółce podatek od nieruchomości na łączną kwotę 
1.180,8 tys. zł., w części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej5.  
W kontrolowanym okresie wielokrotnie umorzono zaległości podatkowe 38 osobom 
fizycznym. Każdej z nich wydano od 2 do 10 decyzji umarzających na łączną kwotę 
48 tys. zł6. 

(dowód: akta kontroli str. 259,278, 283-310) 

4. Organ podatkowy w latach 2014-2017 (III kw.) wydał 93 decyzje 
nieuwzględniających wniosku strony, na łączną kwotę 56,5 tys. zł - w tym 6 decyzji 
odmownych na łączną kwotę 2,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 281-283, 300) 

 

                                                      
1.Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową 
3 Przedsiębiorstwu Komunalnemu „NOTEĆ” Spółka z o.o. z siedzibą w Wieleniu3 
4 Jest to spółka komunalna - 100% udziałów posiada Gmina Wieleń 
5 Od pozostałych sieci spółka płaciła podatek od nieruchomości 
6 Łącznie osobom tym wydano 138 decyzji. 
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3 

 
Po zbadaniu 96 decyzji, w tym 6 decyzji odmownych, nie stwierdzono przypadków 
aby organ podatkowy wydał decyzję pozytywną w innej sprawie na podstawie 
podobnych przesłanek i dowodów. 

(dowód: akta kontroli str. 284-300) 

5.1. Spośród wydanych 240 decyzji umarzających zaległości podatkowe, badaniem 
objęto 96 decyzji7 na łączną kwotę 1208,9 tys. zł, w tym odsetki w kwocie 18 tys. zł, 
oraz 6 decyzji odmawiających przyznania ulg w łącznej kwocie 2,5 tys. zł. 
Badanie to wykazało, że organ podatkowy: 
- przyjmował wnioski podatników zawierające wszystkie elementy, o których mowa 
w art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej, zachował pisemność w każdym stadium 
postępowania, a w przypadku braku wymaganych dokumentów we wniosku, wzywał 
31 razy wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 
- podejmował, zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej, działania mające na celu 
wyjaśnienie stanu faktycznego. 
- wydając 28 decyzji podatkowych z rozstrzygnięciem odmiennym od 
wnioskowanego oraz 6 decyzji odmawiających przyznania ulg, nie zapewnił stronom 
udziału w każdym stadium postępowania a tylko w jednym przypadku, przed 
wydaniem decyzji umożliwił stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

(dowód: akta kontroli str. 284-310) 

Nie wystąpiły, przewidziane art. 132 § 1 Ordynacji Podatkowej, przypadki 
wyłączenia od udziału w postępowaniu pracownika, skarbnika, burmistrza lub jego 
zastępcy. 

(dowód: akta kontroli str. 284-310) 

W rejestrze skarg i wniosków za lata 2014-2017 (III kw.) nie odnotowano skarg 
mieszkańców na zakres i sposób udzielania lub nieudzielania umorzenia podatku. 

(dowód: akta kontroli str. 50-53) 

5.2. Objęte badaniem decyzje wydane zostały w terminie przewidzianym w art. 139 
Ordynacji podatkowej. Nie stwierdzono przypadków załatwienia sprawy po terminie. 

(dowód: akta kontroli str.54-99, 284-310) 

5.3. Badane decyzje, stosownie do przepisów zawartych w art. 210 Ordynacji 
podatkowej, zawierały: oznaczenie organu podatkowego, datę wydania decyzji, 
oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym oraz podpis osoby 
upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

(dowód: akta kontroli str. 54-99, 284-310) 

5.4. W badanej próbie 96 decyzji, organ podatkowy prowadząc postępowania 
w sprawie umorzenia zaległości podatkowych nie sporządzał protokołu, z którego 
wynikałoby, kto i kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał oraz co i w jaki sposób 
w wyniku tych czynności ustalono.  
W toku postępowania z czynności mających znaczenie dla sprawy sporządzano 
notatkę-wniosek do Burmistrza, w którym inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
informował o przeprowadzonym postępowaniu dowodowym oraz proponował 
sposób załatwienia wniosku. Do notatki dołączano wniosek strony z załączonymi 
dowodami oraz zebraną dokumentację z przeprowadzonego postępowania.  

                                                      
7 W tym 60 decyzji po 15 z każdego roku objętego kontrolą o najwyższej kwocie umorzonej zaległości podatkowej, 
4 podatników, którym umorzono zaległości podatkowe w więcej niż w jednym roku i wydano łącznie 22 decyzje 
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Na tak przedłożonym wniosku, Burmistrz określał swoje stanowisko i składał podpis. 
Zajęcie stanowiska przez Burmistrza stanowiło podstawę do sporządzenia projektu 
decyzji i jego podpisania. 

(dowód: akta kontroli str. 55-72) 

 
Spośród 96 objętych badaniem decyzji podatkowych, w 31 przypadkach organ 
podatkowy wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji o przesłanki 
uzasadniające umorzenie zobowiązań podatkowych lub prolongaty terminu ich 
płatności.  
Spośród 307 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, jakie wpłynęły 
do Urzędu w kontrolowanym okresie, organ podatkowy umorzył postępowanie 
w 44 przypadkach ze względu na nieuzupełnienie w terminie 7 dni dokumentacji 
przez wnioskodawcę. 
W próbie 96 badanych decyzji, z których 28 częściowo uwzględniało wniosek strony 
oraz 6 odmawiało umorzenia, organ podatkowy tylko w jednym przypadku umożliwił 
stronie wypowiedzenie się w sprawie zebranych dowodów na 7 dni przed wydaniem 
decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 258, 284-310) 

5.5. W badanej próbie nie stwierdzono przypadków, aby zebrana w postępowaniu 
dokumentacja nie obejmowała przesłanek z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej 
stanowiących podstawę wydania decyzji w sprawie ulgi podatkowej.  

(dowód: akta kontroli str. 57-100, 284-310) 

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” uzasadniało 23 wnioski o umorzenie 
zaległości podatkowych w latach 2015-2017 (III kw.), brakiem wpływów 
z obsługiwanej sieci kanalizacji deszczowej oraz ponoszeniem nakładów 
konserwacyjnych, które skutkowały ujemnym wynikiem finansowym i powodowały 
brak bieżącej płynności finansowej oraz destabilizację realizacji zadań 
gospodarczych ujętych w statucie spółki. 
Decyzje umarzające zaległości podatkowe Przedsiębiorstwa zawierały 
uzasadnienie, w którym organ podatkowy stwierdzał m.in., że: „Umorzenia 
dokonano ze względu na ważny interes publiczny, tj. respektowanie wartości 
wspólnych ogółu mieszkańców miasta i gminy, oraz że pomoc ta nie narusza zasad 
wspólnego rynku, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (wodno-
ściekowej), która nie wpływa negatywnie na wymianę handlową, oraz nie zakłóca 
funkcjonowania jej pomiędzy państwami UE, oraz że zastosowana ulga w spłacie 
z uwagi na lokalny charakter działalności podatnika, nie stanowi pomocy publicznej 
i jest dokonywana wyłącznie na podstawie przepisów art.67a i 67b § 1 pkt 1 
Ordynacji podatkowej”. 

(dowód: akta kontroli str. 73-98) 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Spółka z o.o., 
poinformował że: „Zachwianie płynności finansowej spółki pojawiało się 
w kwartalnych okresach opłat dzierżawnych. Dział kanalizacji deszczowej przynosi 
spółce bardzo poważne straty. Z punktu widzenia przepisów spółki, działalność ta 
winna zostać zlikwidowana. W latach 2014-2017 przedsiębiorstwo nie otrzymywało 
żadnej zewnętrznej pomocy publicznej. W ramach zawartej z Gminą umowy wywozi 
nieczystości płynne od mieszkańców gminy na tych samych warunkach 
finansowych, jakie stosują dwa podmioty fizyczne, z którymi podpisało umowę 
i zagwarantowało im odbiór nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków”. 

(dowód: akta kontroli str. 334) 
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Z-ca Burmistrza Jan Graczyk wyjaśnił, że: „W jednoosobowej spółce funkcję 
zgromadzenia wspólników pełni Burmistrz, który jako organ podatkowy posiadał 
pełną informację o jej sytuacji finansowej. Dlatego nie zwracaliśmy się każdorazowo 
przy składanym wniosku o uzupełnienie i potwierdzenie danych ujętych we wniosku 
o umorzenie. Zwolnień podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowej dla 
Spółki nie zaliczaliśmy do pomocy publicznej oraz de minimis, ponieważ 
zastosowana ulga nie narusza zasad wspólnego rynku z uwagi na rodzaj 
prowadzonej działalności gospodarczej (wodno-ściekowej), która nie wpływa 
negatywnie na wymianę handlową, niezakłócającą funkcjonowaniu pomiędzy 
państwami Unii Europejskiej. Stosowaliśmy ulgi w spłacie podatku od nieruchomości 
przy kanalizacji deszczowej z uwagi na ponoszone przez spółkę koszty 
w utrzymaniu tej infrastruktury. Ze względu na lokalny charakter pomocy 
nie stanowiła ona pomocy de minimis i była dokonywana wyłącznie na podstawie 
art.67a i art.67b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Udzielając zwolnień podatkowych 
zapobiegaliśmy zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej 
miasta. Podjęte decyzje podatkowe służyły m.in. ochronie środowiska oraz 
przeciwdziałały upadłości spółki. Nadmienić należy, że wszelkie inne zobowiązania 
podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości spółka realizowała terminowo.” 

(dowód: akta kontroli str. 336-337) 

W badanej próbie decyzji podatkowych, nie stwierdzono przypadków wskazujących 
na nierówne traktowanie podatników . 
Rozstrzygnięcia organu podatkowego następowały we właściwej kolejności. 
Nie ujawniono przypadków nieuzasadnionego przyspieszenia jednych spraw, 
jak i zwłoki w załatwieniu innych. 

(dowód: akta kontroli str. 284-310) 

6. W okresie objętym badaniem, nie prowadzono kontroli wewnętrznych 
dotyczących umarzania zaległości podatkowych.  
Przeprowadzony w III kw. 2016 r. audyt wewnętrzny w zakresie dochodzenia 
należności budżetowych, umarzania należności oraz sprawozdawczości wykazał, 
że stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy nie odbiegały znacząco od stawek 
maksymalnych określonych przez Ministra Finansów. Audytor nie stwierdził 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie ustalania należności 
jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) oraz niepobierania lub 
niedochodzenia należności, albo dochodzenia wysokości niższej niż wynikająca 
z prawidłowego naliczenia. Oceniając pozytywnie dochodzenie należności przez 
Gminę, audytor zalecił m.in. rozważenie zwiększenia stawek podatkowych 
od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej 
do wysokości maksymalnej określonej przez Ministra Finansów.  

(dowód: akta kontroli str. 24-49) 

Kontrola gospodarki finansowej Gminy, przeprowadzona w 2016 r przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Poznaniu, m.in. w zakresie umarzania zaległości 
podatkowych, wykazała że w badanej próbie ośmiu wniosków o umorzenie 
zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.319,20 zł, organ podatkowy wydał 
decyzje odmienne od żądań zawartych we wnioskach, orzekając o częściowym 
umorzeniu wnioskowanej zaległości oraz częściowym przesunięciu lub odroczeniu 
terminu zapłaty podatku, czym naruszył postanowienia art. 67a § 1 pkt 1 ustawy 
Ordynacja podatkowa. 

(dowód: akta kontroli str. 15-23) 
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7.1. W latach: 2014, 2015, 2016 udział dochodów bieżących gminy w dochodach 
ogółem według wskaźnika Ministerstwa Finansów WB1 miał trend rosnący i wynosił 
odpowiednio: 82,5 %, 87,5 %, 97,8 % przy średniej krajowej dla gmin wiejsko-
miejskiej wynoszącej odpowiednio: 91,9 %, 91,8 %, oraz 96 %. 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (wskaźnik WB2) miał także trend 
rosnący i wynosił odpowiednio: 36,0 %, 34,9 % i 36,3 %. Był on niższy od średniej 
krajowej dla gmin wiejsko-miejskich wynoszącej odpowiednio: 46,5 %, 46,9 % 
i 41,6 %.  
 
Transfer bieżący środków na jednego mieszkańca według wskaźnika  Wl1 miał trend 
rosnący i wynosił odpowiednio: 1.847,07, 1.923,89 i 2.507,07 zł. Był on wyższy 
od wskaźników dla gmin wiejsko-miejskiej opublikowanych przez Ministerstwo 
Finansów, wynoszących odpowiednio: 1.565,3, 1.592,4 oraz 2.182,5 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 311) 

7.2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem miał tendencję wzrostową, 
która kształtowała się w latach 2014, 2015, 2016 na poziomie odpowiednio: 4,9 %, 
3,8 % oraz 8,6 %. Był jednak niższy od średniej krajowej wynoszącej odpowiednio: 
8,0%, 8,9% i 9,2 %. 
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach 
ogółem ulegał wzrostowi z 6,3 %, 5,1 % do 9,5 %, przy średniej krajowej 
wynoszącej odpowiednio: 9,6%,10,3% i 10,7 %. Również nadwyżka operacyjna na 
jednego mieszkańca ulegała wzrostowi i wynosiła odpowiednio: 188,23 zł, 137,10 zł 
oraz 343,37 zł, przy średniej krajowej: 259,9 zł, 304,7 zł i 372,0 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 311) 

7.3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Gminy w latach 2014-2016 
wynosił odpowiednio: 36,9 %, 7%, i 7,1 %, przy średniej krajowej wynoszącej 
odpowiednio: 17,0%, 15,0% i 10,3 %.  
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń wynosiło odpowiednio: 46,1 %, 46,4% oraz 39,1 % i kształtowało 
się na poziomie średniej krajowej. 

(dowód: akta kontroli str. 311) 

7.4. Zobowiązania ogółem na jednego mieszkańca w ww. okresie ulegały 
stopniowemu zmniejszeniu i wynosiły odpowiednio: 2.948,16 zł, 2.783,18 zł 
oraz 2.658,97 zł.  
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem od 2016 r. miał tendencję 
malejącą, i wynosił odpowiednio: 76,5 %, 77,8 % oraz 66,2 %, przy średniej 
krajowej: 34,1, 31,7 i 26,0 % 

(dowód: akta kontroli str. 311) 
7.5. Udział zobowiązań wymagalnych w latach 2014-2016 w zobowiązaniach 
ogółem ulegał wzrostowi i wynosił odpowiednio: 0,9 %, 1,0 % i 1,2 %, w porównaniu 
do średniej krajowej wynoszącej 0,6, 0,7 i 0,4 %. 

(dowód: akta kontroli str. 311) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że: „Zobowiązanie gminy to wyłącznie kwota długu 
w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji, która spada 
w związku z terminową spłatą rat kredytów i pożyczek. Zobowiązania według tytułów 
dłużnych zmniejszają się co roku o wysokość spłat. Natomiast zobowiązania 
wymagalne wzrastają i wynikają z wzrostu zobowiązań zakładu budżetowego, który 
dokonuje wpłat na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej na terenie gminy, 
a która wymaga ze względu na znaczną dekapitalizację wysokich nakładów 
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remontowych Taka zależność powoduje, że udział zobowiązań wymagalnych 
do zobowiązań ogółem wzrasta.”  

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 

7.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa  
w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 08.2009 r. o finansach publicznych8 (dalej: u.f.p.), 
do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst 
oraz bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok, wynosił 
4,49 % w 2014 r., 7,48 % w 2015 r. oraz 6,27 % w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 327) 

7.7. Zaległości podatkowe w latach 2014-2017 (III kw.) wynosiły odpowiednio 
1.475 tys. zł, 2.207,18 tys. zł, 2.402,93 tys. zł oraz 2.862,83 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 317) 

8. W latach 2014-2017 (III kw.) wpływy z podatków od: nieruchomości, środków 
transportu, rolnego oraz leśnego wynosiły łącznie odpowiednio: 6.128,94 tys. zł, 
6.401,39 tys. zł, 7.527,74 tys. zł oraz 5.652,60 tys. zł.  

Obniżenie górnych stawek podatku w tym okresie wynosiło odpowiednio: 
1.258,03 tys. zł, 1.149.01 tys. zł, 982,13 tys. zł oraz 652.28 tys. zł.  
Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynosiły odpowiednio 0,6, 4,5, 6,5 oraz 
7,7 % w stosunku do uzyskanych wpływów z podatków. 

(dowód: akta kontroli str. 313-317) 

9. W kontrolowanym okresie, Burmistrz nie wydawał z urzędu decyzji o umorzeniu 
zaległości podatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 318) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wydając 28 decyzji, których rozstrzygnięcia były odmienne od żądania zawartego 
we wniosku o umorzenie zaległości podatkowych oraz 6 decyzji odmawiających 
umorzenia zaległości podatkowych, organ podatkowy tylko w jednym przypadku 
wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranego materiału dowodowego. 
Wnioski 34 osób fizycznych o umorzenie zaległości podatkowych opiewały 
na łączną kwotę 37,5 tys. zł. Z kwoty tej, organ podatkowy 24 podmiotom częściowo 
umorzył zaległości podatkowe w kwocie 6,9 tys. zł, a 19.3 tys. zł rozłożył im na raty. 
Czterem podmiotom zaległość podatkową w części umorzył na kwotę 3,1 tys. zł, 
a w części odmówił umorzenia na kwotę 5,7 tys. zł. Odmówił umorzenia zaległości 
podatkowej sześciu podmiotom na kwotę 2,5 tys. zł.  
Ordynacja podatkowa w art. 200 § 1 stanowi, że organ podatkowy przed wydaniem 
decyzji wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranego materiału dowodowego. 
Z-ca Burmistrza oraz Skarbnik wyjaśnili, że: „Wydając decyzje odmienne 
od złożonych wniosków lub odmowne w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, 
organ podatkowy nie wyznaczył siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się 
w zakresie zebranego materiału dowodowego, ponieważ osoby ubiegające się 
o umorzenie podatkowe są osobami ubogimi często starszymi, które nieraz 
korzystały z pomocy osób trzecich przy pisaniu wniosków, a jedynie osobiście 
wniosek podpisywały. Prowadzenie postępowania zgodnie z art. 200 § 1 ustawy 
Ordynacja Podatkowa względem tych osób jest często niemożliwe 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 
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do przeprowadzenia. Przyjazd do Urzędu strony by złożyła dodatkowe wyjaśnienia 
lub wysłała następny list, generuje dla niej dodatkowe koszty, których nie jest 
w stanie ponieść.” 

(dowód: akta kontroli str. 284-310, 337) 

NIK, dostrzegając aspekty poruszone w złożonych wyjaśnieniach, wskazuje jednak 
na konieczność zachowywania przez organy podatkowe przepisów Ordynacji 
podatkowej regulujących postępowanie w tych sprawach9. Oczywiste jest również, 
że wnioskodawca ma możliwość, a nie obowiązek wypowiedzenia się w sprawie, 
o czym można go jednoznacznie poinformować stosownym pismem. 

2. W przypadku 28 postępowaniach, w których wnioskodawcy żądali umorzenia 
zaległości podatkowych na łączną kwotę 35 tys. zł, Burmistrz wydał 24 decyzje, 
w których jednocześnie umarzał zaległości podatkowe (łączna kwota umorzeń 
wyniosła 6,9 tys. zł) i rozkładał je na raty (łączna kwota rozłożonych na raty 
należności wyniosła 19,5 tys. zł). Pozostałe cztery decyzje jednocześnie umarzały 
część zaległości podatkowej (łączna kwota umorzeń wyniosła 3,1 tys. zł) i w części 
odmawiały umorzenia (łącznie na kwotę 5,7 tys. zł). 

Art. 67a. § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że organ podatkowy, na wniosek 
podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;  
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;  
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 
prolongacyjną. 

Z-ca Burmistrza oraz Skarbnik wyjaśnili, że: „Podejmując decyzje o częściowym 
umorzeniu zaległości podatkowej, mieliśmy na uwadze trudną sytuacją finansową 
większości mieszkańców gminy, jednak uważamy, że koszty płacenia podatku 
muszą być rozłożone równomiernie na wszystkich podatników.” 

(dowód: akta kontroli str. 284-310, 337) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

2. Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis 

1. W latach 2014-2017 (III kw.) Burmistrz nie umarzał przedsiębiorcom zaległości 
podatkowych, które stanowiły pomoc publiczną lub pomoc de minimis. 

(dowód: akta kontroli str. 319-320) 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od oceny kontrolowanej jednostki w obszarze 
udzielanie pomocy publicznej i de minimis.  

 

                                                      
9Porównaj wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2017 r. (II Fsk 1520/15), w którym wskazano: 
„Nieuzupełnianie materiału dowodowego (brak przeprowadzenia nowych dowodów) przez organ odwoławczy nie zwalnia tego 
organu od wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, bowiem strona 
powinna mieć możliwość końcowego wypowiedzenia się przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy co do całości zebranego 
materiału.”. 
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3. Sporządzanie i udostępnianie informacji o osobach 
fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym umarzano 
zaległości podatkowe 

1. Stosownie do przepisów zawartych w art. 37 ust. 1 u.f.p., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu podawano do publicznej wiadomości kompletne wykazy osób prawnych 
i fizycznych, którym w poszczególnych latach od 2013 do 2016 udzielono umorzeń 
podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz z podaniem wysokości 
umorzonych kwot oraz przyczyn umorzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 227-234) 

2. Ww. wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono umorzeń podatkowych 
powyżej 500 zł rocznie, publikowano terminowo. Publikacja tych wykazów 
następowała do końca miesiąca kwietnia roku następnego, w którym umorzenia 
dokonano. 

(dowód: akta kontroli str. 227-234) 

3. Spośród 82 osób prawnych i fizycznych umieszczonych w publikowanych 
wykazach, badaniem porównawczym objęto 62 decyzje podane do publicznej 
wiadomości. Publikowane wykazy zawierały nazwisko lub nazwę podatnika, 
wysokość umorzonej kwoty oraz przyczynę umorzenia. Informacje zawarte 
w wykazach były zgodne z wydanymi decyzjami. 

(dowód: akta kontroli str. 227-235) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania w zakresie sporządzania 
i udostępniania informacji do wiadomości publicznej o wszystkich osobach 
fizycznych i prawnych, którym umarzano zaległości podatkowe powyżej 500 zł 
za lata 2013-2016. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli10, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia: 

1. informowania stron postępowania podatkowego, przed wydaniem decyzji 
o rozstrzygnięciu odmiennym od żądania zawartego we wniosku, 
o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego, 

2. wydawania decyzji zgodnych z przepisami zawartymi w art. 67a. § 1 Ordynacji 
podatkowej, tj. w zakresie określonym we wniosku podatnika. 

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

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

                                                      
10 Dz.U. z 2012 r., poz.82 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

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

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

 

Poznań, dnia 9 lutego 2018 r. 
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