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1. Wprowadzenie 

Kontrola nr P/07/031 – Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych została 

przeprowadzona z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli, zgodnie z planem pracy NIK 

na rok 2007.  

Potrzebę kontroli w tym zakresie uzasadniały wyniki kontroli 

przeprowadzonej w 2002 r.1 oraz kontroli doraźnej przeprowadzonej w III kw. 2006 r. 

(w trzech warszawskich urzędach skarbowych2), które wykazały, Ŝe urzędy skarbowe 

w niedostatecznym stopniu korzystały z będących w ich posiadaniu informacji. 

Urzędy kontroli skarbowej nie były dotychczas kontrolowane w zakresie kontroli 

nieujawnionych źródeł.  

Celem kontroli była ocena prawidłowości postępowania urzędów skarbowych 

i urzędów kontroli skarbowej w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 

(art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych3) oraz ocena monitorowania i koordynacji postępowań tych urzędów przez 

Ministerstwo Finansów. 

Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, 9 urzędach 

kontroli skarbowej i 19 urzędach skarbowych z punktu widzenia legalności, 

gospodarności, celowości i rzetelności. Badaniami objęto 2005 i 2006 r. oraz 

I półrocze 2007 r.4 Czynności kontrolne prowadzono od 2 lipca do 30 listopada 

2007 r. 

Wykaz skontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 1 

do niniejszej informacji. 

                                                 
1 Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe zadań w zakresie prowadzenia 

postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz opodatkowania przychodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (17/2003/P/02/017/KBF) marzec 2003 r. 

2  Kontrola nr I/06/001 w Urzędach Skarbowych: Warszawa-Targówek, Warszawa-Bemowo 
i Warszawa-Wawer, obejmująca rok 2005 i I połowę 2006 r. 

3  Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. 
4  Okres po wprowadzeniu wytycznych Ministra Finansów dla urzędów skarbowych i urzędów 

kontroli skarbowej z grudnia 2004 r. – patrz przypis 5. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

System wykrywania i opodatkowania przychodów nieznajduj ących 

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 

jest kosztowny i nieskuteczny. Postępowania zmierzające do ustalenia 

i opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł, prowadzone 

z wykorzystaniem wytycznych Ministerstwa Finansów5 z 2004 r., przyniosły 

niewielkie efekty, pomimo znacznego nakładu pracy administracji skarbowej. 

W związku z działalnością 19 kontrolowanych urzędów skarbowych przez 

okres 2,5 roku uzyskano tylko 804 tys. zł dodatkowych wpływów, a w przypadku 

9 urzędów kontroli skarbowej dodatkowe wpływy wyniosły 20 mln zł. 

Jednocześnie na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi 

zagadnieniami wydatkowano 2-3 krotnie więcej.  

Głównymi przyczynami braku znaczących rezultatów postępowań 

zmierzających do opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł były: 

– rozpatrywanie informacji sygnalnych6 z odległych lat w celu uniknięcia 

przedawnienia,  

– nieprzestrzeganie zasady obejmowania badaniem przede wszystkim 

transakcji przeprowadzanych przez osoby, co do których istnieje 

przypuszczenie, Ŝe mogą posiadać inne niŜ deklarowane źródła 

dochodów,  

– rozpatrywanie przez urzędy skarbowe w pierwszej kolejności informacji 

o niskich kwotach dla uzyskania wyŜszego poziomu wykorzystanych 

informacji sygnalnych, 

                                                 
5  „Wytyczne dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej dot. postępowania w sprawie 

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 
nieujawnionych”, Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, grudzień 2004 r. 
Dokument ten zastąpił poprzednie wytyczne Ministerstwa Finansów w tej sprawie z marca 2001 r. 

6  Określenie stosowane w wytycznych MF. Informacja sygnalna, to informacja o dokonanym 
wydatku lub wartości zgromadzonego mienia przez podatnika, uzyskana przez pracowników 
urzędu ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, która powinna być przekazana do komórki 
organizacyjnej zajmującej się opodatkowaniem przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach celem sprawdzenia, czy wydatek znajduje pokrycie w legalnych źródłach. 

Wysokość jednorazowej kwoty wydatku powyŜej której naleŜy sporządzić informację sygnalną 
stanowi równowartość 100 tys. zł. Informację naleŜy sporządzić równieŜ w sytuacji, gdy suma 
kilku wydatków tej samej osoby, z których kaŜdy z osobna nie przekracza tej kwoty, jest jej równa 
lub wyŜsza, a takŜe gdy jest niŜsza, ale pozostaje w znacznej dysproporcji do dochodów (pkt 4.2 
wytycznych MF). W poprzednich wytycznych z 2001 r. kwota ta ustalona została na 60 tys. zł. 
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– niedostateczny nadzór naczelników niektórych urzędów skarbowych nad 

tymi zagadnieniami. 

Z kontroli resortowych wynikało, Ŝe system był nieefektywny. Mimo to, 

Minister Finansów nie przeprowadził analizy zasadności zaleceń zawartych 

w wytycznych i nie opracował środków zaradczych.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Efektywność urzędów skarbowych, jak i urzędów kontroli skarbowej w zakresie 

wykrywania nieujawnionych przez podatników przychodów była niska.  

W latach 2005 – 2006 i w I półroczu 2007 r. wszystkie urzędy skarbowe 

przeanalizowały 26–30% informacji z danego roku i 1.411 decyzjami wymierzyły 

zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie 78,9 mln zł. Ministerstwo Finansów 

nie posiadało danych z urzędów skarbowych, ani o decyzjach utrzymanych 

w mocy w trakcie postępowań odwoławczych, ani o kwotach uiszczonego przez 

podatników podatku (str. 12). 

Wszystkie urzędy kontroli skarbowej przyjęły do kontroli 36% wniosków 

o kontrole, wydając 1.196 decyzji, którymi wymierzono podatek w kwocie 

189,4 mln zł. W wyniku postępowań odwoławczych utrzymano w mocy 

531 decyzji (44,4%) na kwotę 66,5 mln zł (35,1%). Kwota wpłacona przez 

podatników, bądź uzyskana w wyniku egzekucji, wyniosła w 2006 r. i I półroczu 

2007 r. 29,9 mln zł7 (str. 12). 

2. Zakres analiz przeprowadzonych przez skontrolowane urzędy skarbowe był 

niewspółmierny do liczby zgromadzonych informacji, co NIK ocenia jako 

działanie nierzetelne (str. 13). 

2.1.  Liczba zarejestrowanych informacji sygnalnych do wykorzystania w 19 

kontrolowanych urzędach wyniosła 35.555, z tego analizą objętych zostało 

24,1% informacji. Na koniec czerwca 2007 r. do przeanalizowania pozostało 

20.846 informacji. Liczba informacji, co do których nie podjęto Ŝadnych 

czynności, w porównaniu do stanu na 1 stycznia 2005 r. wzrosła o 8.287, 

tj. o 66,0%. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, Ŝe znaczna część spraw ulegnie 

przedawnieniu (str. 13). 

                                                 
7  Za rok 2005 Ministerstwo nie posiadało takich danych. 
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2.2. Urzędy nierzetelnie realizowały obowiązek gromadzenia informacji, określony 

w pkt 4.1 wytycznych Ministra Finansów i ujmowania ich w zbiorze8. Zbiory 

były niekompletne, nie zawierały informacji ze wszystkich źródeł o wydatkach 

podatnika. Informacje rejestrowano ze znacznym opóźnieniem, a identyfikacja 

wszystkich informacji o wydatkach jednego podatnika za okres co najmniej 6 lat9 

była utrudniona (str. 14). 

2.3. Głównymi przyczynami braku znaczących rezultatów w wykrywaniu przez 

urzędy skarbowe nieujawnionych przez podatników źródeł przychodów było 

rozpatrywanie w pierwszej kolejności informacji z odległych lat w celu 

uniknięcia przedawnienia i spraw o niskich kwotach dla uzyskania wyŜszego 

poziomu załatwionych spraw, nieprzestrzeganie zasady obejmowania badaniem 

przede wszystkim transakcji przeprowadzanych przez osoby, co do których 

istnieje przypuszczenie, Ŝe mogą posiadać inne niŜ deklarowane źródła 

dochodów. NIK ocenia negatywnie stosowane przez urzędy skarbowe kryteria 

doboru spraw (str. 16). 

NIK zbadała 1.122 informacje wybrane z grupy spraw o najwyŜszej wartości na 

łączną kwotę 481,9 mln zł stwierdzając, Ŝe analizą nie zostało objętych 

580 informacji o wydatkach w wysokości 253,6 mln zł. NIK ustaliła, 

Ŝe w 251 przypadkach wydatki przewyŜszały uzyskane przez podatników 

dochody ogółem o 91,01 mln zł (str. 17). 

2.4. W 11 urzędach stwierdzono znaczne opóźnienia w przekazywaniu informacji 

sygnalnych, zgodnie z właściwością, do innych urzędów skarbowych, 

a we wszystkich urzędach w przekazywaniu informacji do urzędów kontroli 

skarbowej. Wiele informacji nie zostało przekazanych lub uczyniono to dopiero 

w trakcie kontroli NIK. Działania te NIK ocenia jako nierzetelne (str. 18). 

2.5. W okresie objętym kontrolą, w 15 z 19 kontrolowanych urzędów skarbowych, 

wydano 79 decyzji, którymi ustalony został zryczałtowany podatek na kwotę 

ogółem 3,6 mln zł. Nie wydano ani jednej decyzji w Urzędzie Skarbowym 

Warszawa-Ursynów, w Urzędach Skarbowych w Starachowicach, Wągrowcu 

i w Jarocinie. Trzy czwarte decyzji zostało zaskarŜonych do organu 

                                                 
8  Dla informacji sygnalnych powinien być prowadzony jeden zbiór, w którym informacje winny być 

przechowywane w układzie alfabetycznym przez okres co najmniej 6 lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym poniesiono wydatek. Informacje dotyczące danej osoby, jej 
współmałŜonka i dzieci niepełnoletnich winny być przechowywane w zbiorze łącznie (pkt 4.2 
wytycznych). 

9  Termin wskazany w pkt 4.2 wytycznych MF, związany z terminem przedawnienia prawa 
do wymiaru podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych, określonym w art. 68 § 4 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).  
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odwoławczego. W wyniku rozpatrzenia przez organ odwoławczy 50 decyzji 

na kwotę 2,2 mln zł, utrzymano w mocy lub częściowo utrzymano w mocy 

(zmniejszając kwotę pierwotnie ustalonego podatku) 22 decyzje na kwotę 

1,0 mln zł, a uchylono 28 na kwotę 1,17 mln zł.   

W wyniku decyzji wydanych przez naczelników kontrolowanych urzędów 

skarbowych wpływy wyniosły ogółem 804,0 tys. zł, przy czym osiągnięto 

je tylko w 10 urzędach. Nie osiągnięto Ŝadnych wpływów w Urzędzie 

Skarbowym Warszawa-Ursynów, w Urzędach Skarbowych w Starachowicach, 

Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Jarocinie i Wągrowcu. 

Kwotę 1,7 tys. zł uzyskano w Urzędzie w Inowrocławiu, 1,0 tys. zł w Opatowie. 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się opodatkowaniem 

przychodów ze źródeł nieujawnionych w kontrolowanych 19 urzędach 

skarbowych wyniosły 2,7 mln zł (str. 18). 

3. W latach 2005-2006 i w I półroczu 2007 r. kontrolowane urzędy kontroli 

skarbowej (UKS) otrzymały 5,6 tys. wniosków i wystąpień o kontrole od róŜnych 

organów, z czego przeanalizowały 3,8 tys. (67,9%). 

Poza wnioskami, urzędy kontroli skarbowej otrzymywały z urzędów skarbowych 

tysiące informacji sygnalnych o wydatkach podatników w wysokości 

przekraczającej 250 tys. zł, które były poddane analizie w niewielkim stopniu. 

W pierwszej kolejności rozpatrywane były wnioski o kontrole spoza aparatu 

skarbowego, propozycje do planu kontroli przedkładane przez urzędy skarbowe, 

a takŜe wynikające z własnego rozpoznania (w tym wywiadu skarbowego) 

(str. 21). 

W okresie objętym kontrolą, urzędy kontroli skarbowej wydały 806 decyzji, 

którymi ustaliły zryczałtowany podatek dochodowy na kwotę 131,6 mln zł. 

Odwołania od decyzji złoŜyło 702 podatników (87,1%, a kwotowo 94,2%). 

W wyniku rozpatrzenia 358 odwołań, utrzymano w mocy (lub częściowo 

utrzymano zmniejszając ustalone zobowiązanie) 181 decyzji na kwotę 

29,9 mln zł, a uchylono 177 na kwotę 23,9 mln zł. W wyniku wpłat podatników 

oraz czynności egzekucyjnych uzyskano 20,0 mln zł. Wynagrodzenia 

pracowników zajmujących się w tym czasie opodatkowaniem przychodów 

ze źródeł nieujawnionych w kontrolowanych 9 urzędach kontroli skarbowej 

wyniosły 45,8 mln zł (str. 25). 

4. NIK oceniła pozytywnie formalną poprawność (w tym zgodność z wytycznymi 

Ministra Finansów) postępowań wyjaśniających prowadzonych przez urzędy 

skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Prowadzono je w oparciu o własne dane 

oraz informacje uzyskane od innych organów, bez zbędnego wzywania 
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podatników do składania wyjaśnień i dowodów. W większości przypadków 

efektem postępowań było uznanie, Ŝe podatnicy posiadali wystarczające dochody 

pozwalające na dokonanie wydatków (str. 20; str. 26). 

Nieprawidłowości w badanych postępowaniach kontrolnych i podatkowych, 

prowadzonych przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej dotyczyły 

głównie braku wnikliwości w ustalaniu stanu faktycznego, nierzetelności 

w gromadzeniu materiału dowodowego oraz opieszałego prowadzenia 

postępowań. Jednak w wielu przypadkach długotrwałe prowadzenie postępowań 

spowodowane było utrudnianiem go przez samych podatników (str. 21; str. 26). 

5. Ministerstwo Finansów nie wykorzystało rzetelnie wyników 29 kontroli 

resortowych obejmujących problematykę prawidłowości postępowania urzędów 

skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawie opodatkowania przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych. Pomimo posiadania wielu informacji pochodzących z kontroli 

resortowych i sprawozdań z podległych organów nie przeprowadzono gruntownej 

analizy zasadności zaleceń zawartych w wytycznych, przyczyn niskiej 

efektywności oraz nie opracowano środków zaradczych. W ocenie NIK działania 

organów podległych Ministrowi Finansów powinny być ukierunkowane 

na wykrywanie nieujawnionych dochodów i na egzekucję wynikających stąd 

zobowiązań, a nie na dokładne sprawdzanie wszystkich spraw, zaczynając 

od najstarszych, zagroŜonych przedawnieniem (str. 11). 

6. Wyniki kontroli w Ministerstwie wykazały brak współdziałania departamentów 

nadzorujących urzędy skarbowe (Departament Administracji Podatkowej) 

i urzędy kontroli skarbowej (Departament Kontroli Skarbowej). 

W przedkładanych sprawozdaniach (według wzorów opracowanych przez 

Ministerstwo) urzędy skarbowe wykazywały informacje sygnalne, a urzędy 

kontroli skarbowej wnioski o kontrolę. W Departamencie Kontroli Skarbowej 

analizowano efekty dochodowe postępowań, a w Departamencie Administracji 

Podatkowej – nie, Departament Kontroli Skarbowej upowszechniał w podległych 

urzędach kontroli skarbowej dobre praktyki, prowadził szkolenia, uwzględniał 

w ocenach UKS problematykę dochodów ze źródeł nieujawnionych, a w obszarze 

urzędów skarbowych (Departament Administracji Podatkowej) tego 

nie czyniono. W ocenie NIK, powyŜsze róŜnice wynikały z niedostatecznej 

współpracy departamentów Ministerstwa Finansów i niedostatecznej koordynacji 

ich pracy. KaŜdy z departamentów podlegał innemu członkowi kierownictwa 

Ministerstwa Finansów (str. 13). 
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2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli Minister Finansów powinien zapewnić 

właściwe i skuteczne wykorzystanie informacji o wydatkach podatników, które 

nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.  

1. Minister Finansów powinien przeprowadzić gruntowną analizę zaleceń zawartych 

w wytycznych i wypracować rozwiązania zapewniające poprawę efektywności 

urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej oraz opracować spójny dla 

urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej system monitorowania, 

nadzoru i pomiaru efektów pracy. 

2. Działania organów podległych Ministrowi Finansów powinny być ukierunkowane 

na wykrywanie nieujawnionych dochodów i na egzekucję wynikających stąd 

zobowiązań, a nie na dokładne sprawdzanie wszystkich spraw, zaczynając 

od najstarszych, zagroŜonych przedawnieniem. 

3. Zdaniem NIK w pierwszej kolejności naleŜy analizować informacje o wydatkach 

na znaczne kwoty, przy których występują znaczące róŜnice między kwotą 

wydatków a dochodami ustalonymi na podstawie danych posiadanych przez 

organy podległe Ministrowi Finansów, zwłaszcza o transakcjach zrealizowanych 

przez osoby z tzw. sfery „podwyŜszonego ryzyka”10. Taki dobór moŜe 

wskazywać na przypadki kwalifikujące się do kontroli podatkowej, wszczynania 

postępowań podatkowych i uzyskania dochodów budŜetowych. Proste sprawy – 

po sporządzeniu uproszczonej dokumentacji z analizy na podstawie danych 

urzędu – nie powinny blokować czasu na rozpracowanie spraw rzeczywiście 

trudnych i rokujących na wymiar podatku. 

4. Urzędy skarbowe powinny przekazywać do urzędów kontroli skarbowej tylko 

te sprawy, które po dokonaniu wewnętrznego rozpoznania (analizy posiadanych 

danych), spełniają przesłanki do wszczęcia kontroli skarbowej. Przekazywanie 

wszystkich informacji sygnalnych według kryterium wartościowego 

wynikającego z wytycznych jest postępowaniem czysto formalnym, zwłaszcza 

gdy urząd skarbowy przekazuje sprawę bez rozpoznania i sprawdzenia danych 

w systemie POLTAX. Taki tryb postępowania jest nieracjonalny, gdyŜ urząd 

kontroli skarbowej zmuszony jest do korzystania z zasobów informatycznych 

urzędu skarbowego, który mógł zrobić to wcześniej. 

W ocenie NIK konieczne jest równieŜ przeprowadzenie szkoleń pracowników 

i propagowanie dobrych praktyk w urzędach skarbowych. 

                                                 
10  W sferze podwyŜszonego ryzyka uzyskiwania przychodów z nieujawnionych źródeł, określonej 

przez Ministerstwo Finansów (w pkt 3 wytycznych – Obszary występowania nieujawnionych 
źródeł przychodów) znajdują się m.in. nabywcy inwestujący znaczne sumy pieniędzy na rynku 
nieruchomości i na giełdzie papierów wartościowych, nabywcy rzeczy ruchomych o znacznej 
wartości, osoby młode, nabywające nieruchomości i inne dobra oraz dokonujące zakupów 
na znaczne sumy, osoby młode, niedeklarujące Ŝadnych przychodów, członkowie rodzin i osoby 
powiązane z grupami przestępczymi, przedstawiciele określonych grup zawodowych. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1.  Efekty postępowań w sprawie opodatkowania 

przychodów z nieujawnionych źródeł 

W okresie objętym badaniem wszystkie urzędy skarbowe wydały 

1.411 decyzji, wymierzając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów 

z nieujawnionych źródeł w kwocie 78,9 mln zł. Ministerstwo Finansów nie posiadało 

danych z urzędów skarbowych, ani o decyzjach utrzymanych w mocy w trakcie 

postępowań odwoławczych, ani o kwotach uiszczonego przez podatników podatku.  

Wszystkie urzędy kontroli skarbowej wydały 1.196 decyzji, wymierzając 

podatek w kwocie 189,4 mln zł. W wyniku postępowań odwoławczych utrzymano 

w mocy 531 decyzji (44,4%) na kwotę 66,5 mln zł (35,1%). Kwota wpłacona przez 

podatników, bądź uzyskana w wyniku egzekucji, wyniosła w 2006 r. i I półroczu 

2007 r. 29,9 mln zł11.  

Ministerstwo Finansów nie wykorzystało rzetelnie wyników 29 kontroli 

resortowych, obejmujących problematykę prawidłowości postępowania urzędów 

skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawie opodatkowania przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych. Stwierdzane w tych kontrolach nieprawidłowości dotyczyły niskiej 

efektywności kontroli, nieprawidłowego prowadzenia procedury analizowania 

informacji sygnalnych, nieterminowej i nierzetelnej analizy informacji sygnalnych, 

nieuwzględniania wydatków ponoszonych przez podatnika na utrzymanie, opóźnień 

w przekazywaniu informacji sygnalnych do właściwych rzeczowo lub miejscowo 

organów, niedostatecznego nadzoru naczelników urzędów skarbowych nad realizacją 

tych zadań. Kontrolowane organy otrzymały zalecenia do realizacji. Wobec winnych 

wyciągano konsekwencje słuŜbowe. 

                                                 
11  Za rok 2005 Ministerstwo nie posiadało takich danych. 
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Pomimo posiadania wielu informacji pochodzących z kontroli resortowych 

i sprawozdań z podległych organów nie przeprowadzono gruntownej analizy 

zasadności zaleceń zawartych w wytycznych, przyczyn niskiej efektywności oraz 

nie opracowano środków zaradczych. 

Większość urzędów skarbowych, jak i urzędów kontroli skarbowej nie jest 

w stanie, z uwagi na pracochłonność, przeanalizować wszystkich informacji 

sygnalnych12. Urzędy skarbowe zgromadziły 1.041 tys. informacji sygnalnych, 

a przeanalizowały 26–30% informacji z danego roku. Urzędy kontroli skarbowej 

zgromadziły 10,4 tys. wniosków o kontrolę, z czego przyjęto do planów kontroli 36% 

spraw. Urzędy kontroli skarbowej wykazywały w relacjach przedkładanych 

Ministerstwu jedynie dane o liczbie wniosków o kontrole (bez informacji 

sygnalnych).  

Wyniki analizy informacji sygnalnych wykazały, Ŝe podatnicy 

w zdecydowanej większości uzyskiwali dochody uzasadniające poniesione wydatki.  

W ocenie NIK działania organów podległych Ministrowi Finansów powinny 

być ukierunkowane na wykrywanie nieujawnionych dochodów i na egzekucję 

wynikających stąd zobowiązań, a nie na dokładne sprawdzanie wszystkich spraw, 

zaczynając od najstarszych, zagroŜonych przedawnieniem. W zdecydowanej 

większości spraw zagroŜenie przedawnieniem było tylko pozorne, gdyŜ okazywało 

się, Ŝe zobowiązania podatkowego nie było. Wyniki kontroli dowodzą, Ŝe na 

podstawie danych w systemie POLTAX moŜna ustalić stopień pokrycia wydatków 

dochodami u zdecydowanej większości podatników. 

Zdaniem NIK w pierwszej kolejności naleŜy obejmować analizą informacje 

o transakcjach wysokich, przy których występują znaczące róŜnice między kwotą 

wydatków a dochodami ustalonymi na podstawie danych posiadanych przez organy 

podległe Ministrowi Finansów, zwłaszcza o transakcjach zrealizowanych przez osoby 

z tzw. sfery „podwyŜszonego ryzyka”. Taki dobór moŜe wskazywać na przypadki 

kwalifikujące się do kontroli podatkowej, wszczynania postępowań podatkowych 

i uzyskania dochodów budŜetowych. Proste sprawy, po sporządzeniu uproszczonej 

dokumentacji z analizy na podstawie danych urzędu, nie powinny blokować czasu 

na rozpracowanie spraw rzeczywiście trudnych i rokujących na wymiar podatku. 

W ocenie NIK urzędy skarbowe powinny przekazywać do urzędów kontroli 

skarbowej tylko te sprawy, które po dokonaniu wewnętrznego rozpoznania (analizy 

posiadanych danych), spełniają przesłanki do wszczęcia kontroli skarbowej. 

Przekazywanie wszystkich informacji sygnalnych według kryterium wartościowego 

wynikającego z wytycznych jest postępowaniem czysto formalnym, zwłaszcza gdy 

                                                 
12  Por. przypis nr 6. 
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urząd skarbowy przekazuje sprawę bez rozpoznania i sprawdzenia danych w systemie 

POLTAX. Taki tryb postępowania jest nieracjonalny, gdyŜ urząd kontroli skarbowej 

zmuszony jest do korzystania z zasobów informatycznych urzędu skarbowego, który 

mógł zrobić to wcześniej. 

Wyniki kontroli w Ministerstwie wykazały brak współdziałania 

departamentów nadzorujących urzędy skarbowe (Departament Administracji 

Podatkowej) i urzędy kontroli skarbowej (Departament Kontroli Skarbowej). 

W przedkładanych sprawozdaniach (według wzorów opracowanych przez 

Ministerstwo) urzędy skarbowe wykazywały informacje sygnalne, a urzędy kontroli 

skarbowej wnioski o kontrolę. W Departamencie Kontroli Skarbowej analizowano 

efekty dochodowe postępowań, a w Departamencie Administracji Podatkowej – nie, 

Departament Kontroli Skarbowej upowszechniał w podległych urzędach kontroli 

skarbowej dobre praktyki, prowadził szkolenia, uwzględniał w ocenach UKS 

problematykę dochodów ze źródeł nieujawnionych, a w obszarze urzędów 

skarbowych (Departament Administracji Podatkowej) tego nie czyniono. 

W ocenie NIK, powyŜsze róŜnice wynikały z niedostatecznej współpracy 

departamentów Ministerstwa Finansów i niedostatecznej koordynacji ich pracy. NIK 

pragnie zasygnalizować, Ŝe kaŜdy z departamentów podlegał innemu członkowi 

kierownictwa Ministerstwa Finansów. 

3.2.2. Wyniki kontroli w urzędach skarbowych 

Sprawność wykorzystywania informacji o wydatkach w kontrolowanych 

urzędach była niezadowalająca, a zakres prowadzonych przez urzędy skarbowe analiz 

był niewspółmierny do liczby posiadanych spraw.  

Liczba zarejestrowanych informacji sygnalnych wymagających wyjaśnienia 

w 19 kontrolowanych urzędach wyniosła 35.555 (12.559 stanowiły informacje, które 

wpłynęły przed 2005 r.). Analizą objęto 8.585 informacji (24,1%), a zgodnie 

z właściwością lub ze względu na kwotę przekazano do innych urzędów skarbowych 

i do urzędów kontroli skarbowej 4.424 informacje (12,4%). 

Z uwagi na przedawnienie13 odłoŜono bez wyjaśnienia 1.700 informacji 

(w tym 690 spraw w Drugim US w Szczecinie i 648 w US Warszawa-Ursynów).  

Na koniec czerwca 2007 r. do wykorzystania pozostało 20.846 informacji.  

Ilość spraw do rozpatrzenia, w porównaniu do stanu na 1 stycznia 2005 r. (12.559) 

wzrosła o 8.287 informacji, tj. o 66,0%. Np.: 

                                                 
13  Zgodnie z art. 68 § 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zobowiązanie 

z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach 
lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeŜeli decyzja ustalająca to zobowiązanie 
została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złoŜenia 
zeznania rocznego dla podatników PIT za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja.  
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− w Pierwszym US Warszawa-Śródmieście, pomimo wykorzystania w badanym 

okresie 849 spraw i przesłania 1.011 do innych urzędów skarbowych i do UKS, 

na koniec czerwca 2007 r. liczba zaległych informacji wyniosła 2.656 i wzrosła 

w stosunku do stanu na początek stycznia 2005 r. o 1.122 sprawy (o 73,1%),  

− w US w Słupsku liczba  informacji wymagających analizy wzrosła ze 179 do 3.543 

(wykorzystano 518 spraw), w Pierwszym US Gdynia wzrosła z 1.030 do 2.400 

(wykorzystano 267), w US w Inowrocławiu wzrosła z 1240 do 1920 (wykorzystano 

423), w US w ŁomŜy wzrosła ze 111 do 1.015 (wykorzystano 959).   

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost, w badanym okresie, ilości informacji 

o wydatkach powyŜej 100 tys. zł wymagających wyjaśnienia14, spowodowany 

głównie wzrostem cen na rynku nieruchomości, systematyczne zwiększanie się ilości 

informacji nie poddanych analizie i realne moŜliwości załatwiania spraw w urzędach, 

istnieje uzasadnione przypuszczenie, Ŝe liczba spraw oczekujących na rozpatrzenie 

będzie rosła.  

Gromadzenie informacji sygnalnych   

Urzędy powinny zabiegać o uzyskanie moŜliwie szerokiego zakresu 

informacji, korzystając z obiektywnych i rzetelnych źródeł informacji (pkt 4.1 

wytycznych). Wszystkie komórki organizacyjne urzędu, które wejdą w posiadanie 

informacji sygnalnych, powinny je niezwłocznie przekazać do komórki 

organizacyjnej zajmującej się zbieraniem i rejestracją tych informacji.  

Tylko w trzech kontrolowanych urzędach skarbowych15 zbiory informacji 

sygnalnych16 spełniały wymogi określone w pkt 4.2 wytycznych Ministra Finansów 

lub stwierdzono tylko niewielkie uchybienia. W 16 urzędach stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

− zbiory nie były prowadzone w układzie alfabetycznym, a w kolejności wpływu 
informacji, nie stanowiły jednego zbioru, lecz składały się z kilku ewidencji17; 
w rezultacie, identyfikacja wszystkich informacji o wydatkach jednego podatnika 
za okres co najmniej 6 lat była moŜliwa jedynie na podstawie długotrwałej analizy 
całego zbioru lub po prześledzeniu wszystkich zapisów w kilku zbiorach, 
wydrukach komputerowych z systemu „Czynności Majątkowe” (CzM)18, 

                                                 
14  6.666 w 2005 r., 9.493 w 2006 r. i 6.837 w I połowie 2007 r. 
15  W Pierwszym US Warszawa-Śródmieście, w US w Tomaszowie Mazowieckim i w US 

w Starachowicach. 
16  Por. przypis nr 8. 
17  Prowadzonych metodą „ręczną” , w formie elektronicznej (dla informacji pochodzących z systemu 

CzM), gromadzonych wydruków z systemu CzM, zbiorów w formie „papierowej” itp. Wytyczne 
nie wskazywały sposobu prowadzenia zbiorów, a tylko warunki, jakie powinny spełniać.   

18  Funkcjonujący w urzędach skarbowych jednolity dla całego kraju elektroniczny system 
ewidencjonowania informacji o dokonywanych czynnościach majątkowych, powodujących 
powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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np. w US Warszawa-Ursynów, w Drugim US w Szczecinie, w US w Słupsku, 
Kołobrzegu, Opatowie, Wągrowcu; 

− zbiory informacji były niekompletne (gromadzono przede wszystkim informacje, 
których źródłem są akty notarialne i deklaracje podatku od czynności 
cywilnoprawnych (PCC-1), np.: 
− w US Warszawa-Ursynów zbiór nie zawierał informacji o wydatkach 

w kwotach powyŜej 100 tys. zł zawartych w: 3.884 aktach notarialnych 
znajdujących się w bazie systemu CzM, w 336 deklaracjach VAT-7 i VAT-7K 
o wydatkach na nabycie środków trwałych na kwotę ogółem 101,6 mln zł, 
w 457 zeznaniachPIT-38 o wydatkach na nabycie papierów wartościowych 
na kwotę ogółem 497,5 mln zł; od maja 2006 r. w Urzędzie podjęto działania 
naprawcze, tj. zaprowadzono jeden zbiór informacji sygnalnych i stopniowo 
uzupełniano go o brakujące informacje;   

− w Drugim US w Szczecinie w zbiorze nie ujęto m.in. informacji o wydatkach 
poniesionych w latach 2005-2006 i w I półroczu 2007 r. na nabycie papierów 
wartościowych na łączną kwotę 1.078,4 mln zł, wykazanych w 493 zeznaniach 
PIT-38, wydatkach na nabycie środków trwałych w łącznej wysokości 
125,1 mln zł, wykazanych w 313 deklaracjach VAT-7 i VAT-7K; 

− zbiory nie były prowadzone na bieŜąco, np. w US w Słupsku wpisów informacji 
o wydatkach w kwocie powyŜej 100 tys. zł dokonywano raz na kwartał, 
w US w Wągrowcu, śyrardowie i US Warszawa-Ursynów po upływie od kilku 
miesięcy do półtora roku; przyczyną nieujmowania w zbiorach informacji były 
m.in. opóźnienia we wprowadzaniu danych do systemu „Czynności 
Majątkowe”19, oraz opóźnienia w przekazywaniu informacji do stanowiska 
zajmującego się sprawami dochodów nieujawnionych;  

− informacje dotyczące danej osoby, jej współmałŜonka i dzieci niepełnoletnich nie 

były przechowywane łącznie; wyjaśniano, Ŝe łączenie wydatków rodziców 

i dzieci tylko w nielicznych przypadkach jest moŜliwe na etapie wprowadzania 

danych, ustalenie więzów rodzinnych jest moŜliwe dopiero na etapie dalszego 

rozpoznania sprawy.  

Analizy zbiorów (miesięczne i roczne) 

W 16 urzędach nie przeprowadzano lub nie sporządzano udokumentowanych 

analiz miesięcznych i rocznych zawartości zbioru w celu ustalenia, czy w zbiorze 

znajdują się informacje wymagające czynności wyjaśniających, czym naruszono 

pkt 4.2 wytycznych. Brak analiz, przeprowadzanie ich za okresy kwartalne 

                                                 
19  Zgodnie z „Podręcznikiem uŜytkownika” systemu Czynności Majątkowe, opracowanym przez 

Departament Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów, określającym obieg 
informacji dotyczących czynności majątkowych w urzędach skarbowych, do 20-go kaŜdego 
miesiąca powinny zostać wprowadzone do bazy danych CzM informacje, które wpłynęły 
w miesiącu poprzednim.  
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lub dłuŜsze, niepełne dokumentowanie tłumaczono brakiem czasu i nadmiarem 

obowiązków, szczególnie w urzędach posiadających tysiące informacji, np.: 

− Naczelnik Drugiego US w Szczecinie wyjaśnił, Ŝe przeglądanie raz w miesiącu 

zbioru liczącego około 6 tysięcy informacji o wydatkach podatników z ostatnich 

6 lat jest bardzo czasochłonne i przekracza moŜliwości techniczne stanowiska, 

ponadto skuteczność takiej analizy jest znikoma w stosunku do czasu 

poświęconego na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach ich 

ponownej weryfikacji; 

− w US Warszawa-Ursynów, nie przeprowadzano corocznej analizy zbioru, 

skupiając się na wyselekcjonowaniu informacji o wydatkach najdawniejszych;  

− w Pierwszym US Warszawa-Śródmieście, zamiast analiz, comiesięcznie 

przeglądano wydruk z bazy CzM. Przez to przeoczono 2 informacje o wydatkach 

na kwotę ogółem 16.933,7 tys. zł i jedną na kwotę 503,5 tys. zł. 

Kolejność rozpatrywania spraw 

Jedną z przyczyn niskiej efektywności postępowań prowadzonych przez 

urzędy skarbowe były kryteria, którymi kierowano się przy ustalaniu kolejności 

rozpatrywania informacji sygnalnych, np.: 

− w US w Inowrocławiu, śyrardowie, w US Warszawa-Ursynów prowadzono 

postępowania według kryterium daty poniesienia wydatku, poczynając 

od najstarszych, by uniknąć przedawnienia20;  

− w US w Słupsku doboru spraw dokonywano według kryterium spraw mniej 

pracochłonnych. Na 188 zbadanych spraw, w przypadku 125 informacji 

nie podjęto Ŝadnych działań. Wśród nich znajdowało się 46 informacji o kwotach 

wydatków od 200 do 300 tys. zł, które wymagały wszczęcia postępowania, 

lecz z uwagi na przewidywaną złoŜoność i długotrwałość tych postępowań – 

odłoŜono je na później. Wszczęto jednak postępowania podatkowe wobec 7 osób, 

które poniosły wydatki w kwocie 100 tys. zł i poniŜej tej kwoty;  

− w US w Starachowicach nie przeprowadzano wstępnej selekcji, które informacje 

powinny być rozpatrzone w pierwszej kolejności, co spowodowało, 

Ŝe podejmowano czynności wyjaśniające wobec podatników ponoszących 

wydatki w kwotach 15 tys. zł, 30 tys. zł i 46 tys. zł, a nie objęto badaniem 

wszystkich wydatków w kwotach powyŜej 100 tys. zł; podobnie w US 

w Opatowie, prowadzono długotrwałe postępowanie w sprawie wydatku 

w wysokości 30 tys. zł, a nie objęto postępowaniem 9 innych podatników, których 

wydatki przekraczały dochody o ponad 100 tys. zł.  

                                                 
20  Analizowano m.in. informacje sporządzone na podstawie wytycznych z 2001 r., tj. o wydatkach 

przekraczających 60 tys. zł. 
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W wyniku kontroli wykorzystania informacji sygnalnych, przeprowadzonej 

na próbie 1.122 informacji, dotyczącej wydatków na kwotę ogółem 481,853,8 tys. zł 

(zbadano po 60 informacji w kaŜdym kontrolowanym urzędzie skarbowym, 

wybranych z grupy spraw o najwyŜszej wartości) stwierdzono, Ŝe analizą nie zostało 

objętych 580 informacji o wydatkach na kwotę 253.580,0 tys. zł. W wyniku badania 

tych spraw przez NIK ustalono, Ŝe w 251 przypadkach wydatki przewyŜszały 

uzyskane przez podatników dochody ogółem o 91.046,7 tys. zł. Wśród tych spraw 

mogły znajdować się przypadki dokonywania wydatków nieznajdujących pokrycia 

w legalnych źródłach. 

NIK pozytywnie ocenia sposób postępowania takich urzędów jak: Pierwszy 

US Warszawa-Śródmieście, Drugi US w Szczecinie i US w Wołowie. W urzędach 

tych w pierwszej kolejności analizowano wydatki największe kwotowo (co najmniej 

250 tys. zł)21 lub dotyczące największych dysproporcji między wydatkami 

a uzyskanymi dochodami, a takŜe uzyskiwane przez osoby z grupy „podwyŜszonego 

ryzyka”22. 

Niska efektywność postępowań wynikała równieŜ z tego, Ŝe w 15 urzędach 

(z 19 kontrolowanych) prowadzenie zagadnień obejmujących opodatkowanie 

przychodów ze źródeł nieujawnionych powierzano pracownikom, którzy zgodnie 

z zakresami czynności zobowiązani byli takŜe do wykonywania szeregu innych 

czynności, pracownikom oddelegowanym na stanowisko ds. nieujawnionych źródeł 

przychodów na określony czas23 lub pracownikom niedoświadczonym. 

Niewielkie efekty przyniosło równieŜ obejmowanie postępowaniem spraw 

na granicy przedawnienia, głównie z uwagi na trudności dowodowe, niewielkie 

szanse na wydanie w krótkim czasie decyzji i skuteczne jej doręczenie, utrudnioną 

egzekucję. W urzędach podejmowano jednak takie postępowania, obawiając się 

negatywnych ocen izb skarbowych, tym bardziej, Ŝe izby skarbowe w zaleceniach 

pokontrolnych polecały obejmowanie analizą takich spraw w pierwszej kolejności 

(takie postępowania prowadzono np. w US Warszawa-Ursynów, kierując się 

zaleceniami Izby Skarbowej w Warszawie z lipca 2006 r.).  

Obejmowanie postępowaniem wydatków poniesionych najwcześniej 

nie pozwala na identyfikację informacji bieŜących, w tym nie mających pokrycia 

w uzyskiwanych przychodach. W ocenie NIK, niezbędne jest wyselekcjonowanie 

spraw o najwyŜszych kwotach i dysproporcjach między wydatkami i dochodami 

zwłaszcza w obszarze tzw. „podwyŜszonego ryzyka”. Taki dobór spraw moŜe 

                                                 
21  Informacje te przekazywano następnie do UKS. 
22  Por. przypis nr 10. 
23  Np. w US Opatów w ogóle nie powołano komórki ds. nieujawnionych źródeł przychodu. 
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wskazać przypadki spełniające przesłanki do wszczęcia kontroli podatkowej 

lub postępowania podatkowego i uzyskania dochodów budŜetowych.  

Efekty postępowań w urzędach skarbowych  

Z 8.585 załatwionych spraw w latach 2005-2006 i w I połowie 2007 r. przez 

19 kontrolowanych urzędów skarbowych, w 7.242 przeprowadzono postępowanie 

wstępne, polegające na porównaniu wysokości wydatków z uzyskanymi 

przychodami. W 454 przypadkach wszczęte zostały postępowania podatkowe, 

w wyniku których w 15 urzędach wydano 79 decyzji24, którymi ustalony został 

zryczałtowany podatek na kwotę 3.606,8 tys. zł. Nie wydano ani jednej decyzji 

w US Warszawa-Ursynów, w US w  Starachowicach, Wągrowcu i Jarocinie. 

Trzy czwarte wydanych decyzji (59) na kwotę 2.913,8 tys. zł, tj. 80,8% 

zostało zaskarŜonych do organu odwoławczego. W drodze odwołania rozpatrzono 

50 decyzji na kwotę 2.209,3 tys. zł, przy czym ostatecznie utrzymano w mocy lub 

częściowo utrzymano w mocy (zmniejszając kwotę pierwotnie ustalonego podatku) 

22 decyzje na kwotę 1.038,1 tys. zł, a uchylono 28 na kwotę 1.171,2 tys. zł. 

W wyniku decyzji wydanych przez naczelników urzędów skarbowych wpływy 

wyniosły ogółem 804,0 tys. zł, przy czym osiągnięto je tylko w 10 urzędach. 

Nie osiągnięto Ŝadnych wpływów w US Warszawa-Ursynów, w US 

w Starachowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Jarocinie 

i Wągrowcu.  Kwotę 1,7 tys. zł uzyskano w US w Inowrocławiu, 1,0 tys. zł w US 

w Opatowie, a 200 zł w US w śyrardowie. Na podstawie decyzji wydanych przed 

okresem objętym kontrolą uzyskano 190,4 tys. zł w Pierwszym US Warszawa-

Śródmieście i 5,6 tys. zł w US w Wołowie. 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się opodatkowaniem 

przychodów ze źródeł nieujawnionych wyniosły 2.690,1 tys. zł. 

Przekazywanie informacji do innych urzędów skarbowych 

W okresie objętym kontrolą przesłano zgodnie z właściwością do innych 

urzędów skarbowych 1.560 informacji. W 11 urzędach nie był przestrzegany 

obowiązek ustalony w pkt 4.2 wytycznych, w myśl którego informacje dotyczące 

osób, dla których właściwym jest inny urząd skarbowy winne być niezwłocznie 

przekazywane do tego urzędu. Nieprawidłowości polegały na znacznych, 

wielomiesięcznych (US Słupsk) a nawet kilkuletnich opóźnieniach 

(np. US Starachowice, śyrardów, Drugi US w Szczecinie, US Warszawa-Ursynów). 

Stwierdzono równieŜ, Ŝe wiele informacji do czasu kontroli NIK nie zostało 

                                                 
24  Wykazane liczby obejmują równieŜ decyzje, kończące postępowania wszczęte w poprzednich 

okresach sprawozdawczych. 
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przekazanych lub uczyniono to dopiero w trakcie kontroli NIK. W ocenie NIK były 

to działania nierzetelne. 

Przekazywanie informacji do urzędów kontroli skarbowej   

We wszystkich kontrolowanych urzędach naruszono obowiązek ustalony 

w pkt 4.2 wytycznych, zgodnie z którym informacje o wydatkach ponoszonych przez 

małŜonków (współwłaścicieli), mających róŜne miejsca zamieszkania na terenie tego 

samego województwa oraz informacje o wydatkach w kwocie co najmniej 250 tys. zł 

powinny być przesyłane do właściwego urzędu kontroli skarbowej w terminie 

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym urząd te dane otrzymał, np.: 

− w US w ŁomŜy  w ogóle nie przekazywano do UKS informacji o wartości powyŜej 

250 tys. zł, tymczasem kontrola NIK ustaliła, Ŝe w okresie objętym kontrolą 

informacji wymagających przekazania było 40; 

− w US Suwałki, tylko 7 spośród 103 informacji przekazano do UKS terminowo, 

a 94 po terminie, przy czym informacje o wydatkach z 2005 r. i I połowy 2006 r. 

przekazano dopiero we wrześniu i listopadzie 2006 r., a informacje z II połowy 

2006 r. i z 2007 r. – dopiero w trakcie kontroli NIK we wrześniu 2007 r.; 

− w US w Wągrowcu, 52 z 75 informacji (69,3%) na kwotę 49.940,6 tys. przekazano 

do UKS z opóźnieniem, z tego 8 po upływie od 366 do 970 dni.  

W ocenie NIK, część urzędów postępowała racjonalnie przekazując do UKS 

sprawy o wartości przekraczającej 250 tys. zł25 wyłącznie w przypadkach, 

gdy z danych Urzędu wynikało, Ŝe wydatki nie miały pokrycia w źródłach dochodów 

znanych urzędowi. Rozwiązanie takie przyjęto na podstawie porozumień izb 

skarbowych z UKS26. Rozwiązanie było celowe, gdyŜ eliminowało ponoszenie 

zbędnych kosztów przez kontrolę skarbową. Działania takie, w ocenie NIK, było 

wyrazem przestrzegania zasady oszczędnego gospodarowania.  

Nie wszystkie urzędy skarbowe respektowały postanowienia porozumień, 

np. w województwie mazowieckim, przed przekazaniem informacji o transakcjach 

powyŜej 250 tys. zł do UKS, postępowania wstępne co do zasady przeprowadzano 

w Pierwszym US Warszawa-Śródmieście i US Warszawa-Ursynów, a nie 

przeprowadzano ich w US w śyrardowie.  

                                                 
25  Np. na terenie woj. dolnośląskiego ustalono, Ŝe przekazaniu podlegają informacje o wydatkach 

przekraczających 300 tys. zł, mazowieckiego (od 2007 r. - 750 tys. zł). W niektórych 
województwach kwotę wydatku, po przekroczeniu której istnieje obowiązek przekazania informacji 
do UKS ustalono w wartościach obniŜonych, np.: łódzkie 60 tys. zł, a od marca 2006 r. 100 tys. zł, 
kujawskie 60 tys. zł, a od grudnia 2006 r. 200 tys. zł. 

26  W pkt 4.2 wytycznych postanowiono, Ŝe szczegółowy zakres przekazywania informacji na terenie 
województwa (między US a UKS) winien być przedmiotem porozumień między dyrektorami izb 
skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. 
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Prawidłowość postępowań wstępnych27 

NIK nie zgłosiła zastrzeŜeń do sposobu prowadzenia postępowań mających 

na celu wyjaśnienie róŜnic między wydatkami a dochodami podatnika w 14 urzędach. 

Postępowania te, w zdecydowanej większości,  nie były dla podatników uciąŜliwe. 

Analizy prowadzono w oparciu o dane posiadane w urzędzie (głównie w systemie 

Poltax) oraz poprzez zasięganie informacji w innych urzędach i instytucjach, 

bez zbędnego wzywania podatników do składania wyjaśnień i dowodów. W trakcie 

postępowań sprawdzano wydatki podatnika poniesione w okresie 6 ostatnich lat, 

a dochody za okres, w którym ich wysokość umoŜliwiała poniesienie wydatków28.  

Pozwoliło to w kontrolowanych urzędach na przeprowadzenie analizy 

7.242 transakcji (84,4% z załatwionych przez urzędy spraw) na etapie wstępnym, tzw. 

„wewnętrznego gromadzenia informacji”, bez udziału podatników. W sprawach tych 

stwierdzono Ŝe poniesione wydatki mają pokrycie w uzyskiwanych dochodach. 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 5 urzędach. Np.: 

− w US Opatów, po ustaleniu braku pokrycia wydatków legalnymi dochodami, 

zwłoka w podjęciu dalszych czynności wyjaśniających w 7 sprawach wynosiła 

od 4 do 15 miesięcy, a w US w Jarocinie w 2 przypadkach ponad 2 lata; 

postępowanie takie NIK ocenia jako nierzetelne; 

− występowały przypadki odstępowania od dalszych czynności  w przypadkach, 

gdy błędnie uznano, Ŝe wydatki znajdują pokrycie w uzyskanych przychodach, 

(poprzez nieuwzględnianie wszystkich wydatków z kolejnych lat, 

nieuwzględnianie wydatków na utrzymanie podatnika i członków jego rodziny, 

uwzględnianie dochodów z okresu po dokonaniu wydatku). 

W 15 urzędach prawidłowo dokumentowano wyniki wstępnej analizy 

wydatków pod kątem ustalenia, czy wydatki znajdują pokrycie w uzyskanych 

dochodach. W 4 urzędach stwierdzono jednak uchybienia i nieprawidłowości, 

np.: w US w Słupsku, w zestawieniach za IV kw. 2005 r. przy 337 informacjach 

o wydatkach, które nie zostały zakwalifikowane do dalszych czynności ze względu 

na pokrycie udokumentowanymi dochodami (na 528 zbadanych), poza adnotacją 

ołówkiem numeru pozycji danej informacji (rzekomo oznaczającej przeprowadzenie 

analizy), nie było dowodu przeprowadzenia analizy; brak było podpisu osoby 

dokonującej analizy i zatwierdzenia jej przez bezpośredniego przełoŜonego, a w 15 

przypadkach, dokumenty z przeprowadzonej analizy nie zostały podpisane przez 

przełoŜonego.  

                                                 
27  Tryb tych czynności nie jest określony ustawowo, ich podstawą są wytyczne Ministerstwa 

Finansów.  
28  Jako źródło pokrycia wydatków przyjmuje się równieŜ zaciągnięte zobowiązania (np. kredyty 

bankowe, poŜyczki), a takŜe darowizny. 
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Decydowanie o zakończeniu czynności tylko przez jedną osobę świadczy 

(wg standardów NIK) o nadmiernym skupieniu kompetencji w ręku jednego 

pracownika. MoŜe być elementem mechanizmu korupcjogennego. Jednym 

z głównych instrumentów przeciwdziałania korupcji jest tzw. zasada „wielu oczu”, 

czyli rozdzielenie czynności decyzyjnych w obszarach korupcjogennych między kilku 

pracowników, a tego w Urzędzie nie przestrzegano. Przyczyną nieprawidłowości był 

w ocenie NIK brak wewnętrznych procedur normujących sposób postępowania 

i dokumentowania czynności.  

Prawidłowość  postępowań  podatkowych  

NIK nie zgłosiła zastrzeŜeń do sposobu prowadzenia postępowań 

podatkowych, mających na celu wyjaśnienie róŜnic między wydatkami a dochodami 

podatnika w 13 urzędach. 

Postępowania prowadzone były wnikliwie i prawidłowo dokumentowane. Strony 

były informowane o powodach przedłuŜenia postępowania i wyznaczeniu nowego 

terminu załatwienia sprawy, stronom umoŜliwiono czynny udział w postępowaniach 

i wypowiedzenie się w sprawie zgromadzonych materiałów dowodowych. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 urzędach, np.: 

− w US w Gdyni, postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej 

zryczałtowany podatek w kwocie 271,5 tys. zł prowadzone było przez 4 lata, 

z przerwami pomiędzy poszczególnymi czynnościami od 1 do 11 miesięcy; 

podatnikowi przypisano i egzekwowano od niego zobowiązanie na podstawie 

decyzji, która nie została skutecznie doręczona; 

− w US Opatów, w sposób opieszały (ponad 4 lata) i uciąŜliwy dla podatnika 

prowadzono 2 z 5 postępowań; podatnicy byli dwukrotnie przesłuchiwani w tych 

samych sprawach, tj. w celu potwierdzenia wcześniejszych (o 3 lata) zeznań.   

Do długiego czasu prowadzenia postępowań przyczyniali się często sami 

podatnicy, nie stawiając się w wyznaczonym czasie do Urzędu, zgłaszając nowe 

środki dowodowe w końcowej fazie postępowania.  

3.2.3. Wyniki kontroli w urzędach kontroli skarbowej 

NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości postępowanie urzędów kontroli skarbowej w sprawie ujawniania 

i opodatkowania dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 

lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.  

W latach 2005-2006 i w I półroczu 2007 r. kontrolowane urzędy kontroli 

skarbowej otrzymały 5,6 tys. wniosków i wystąpień o kontrole od róŜnych organów 

(Policji, prokuratury, ABW, CBS, wniosków o kontrole z urzędów skarbowych), 

z czego przeanalizowały 3,8 tys. (67,9%). 
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Poza wnioskami o kontrole urzędy kontroli skarbowej otrzymywały tysiące 

informacji sygnalnych z urzędów skarbowych o wydatkach podatników w wysokości 

przekraczającej 250 tys. zł lub dotyczących małŜonków (wspólników), mających 

miejsce zamieszkania na terenie województwa ale podległych róŜnym urzędom 

skarbowym (np. Gdańsk – 16.549, Warszawa – 13.521, Szczecin 3.991, Bydgoszcz – 

2.032). Otrzymywały równieŜ cyklicznie (kwartalnie, półrocznie), na podstawie 

porozumień z dyrektorami izb skarbowych i celnych, wydruki z bazy systemu CzM 

o dokonanych przez podatników na terenie ich właściwości czynnościach 

cywilnoprawnych lub od 2006 r. całe bazy CzM na nośnikach magnetycznych.  

Źródłem informacji było takŜe własne rozpoznanie (w tym wywiadu skarbowego). 

Zbiory informacji sygnalnych 

Zbiory informacji sygnalnych prowadzone przez urzędy kontroli skarbowej 

nie były jednolite. Część urzędów rejestrowała wszystkie informacje, razem 

z wnioskami o kontrole (np. UKS w Warszawie, w Bydgoszczy – w systemie 

elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji opracowanej przez UKS), inne urzędy 

rejestrowały wnioski i informacje sygnalne w odrębnych  ewidencjach (np. UKS 

we Wrocławiu, w którym dodatkowo dostępna była przeglądarka bazy deklaracji 

PCC). UKS w Łodzi otrzymywał wydruki z bazy CzM, z których część ujmował 

w zbiorze, UKS w Gdańsku dysponował danymi z rejestru CzM, otrzymywanymi 

z urzędów w formie przeglądarki.  

Tylko w 2 urzędach zbiory informacji sygnalnych spełniały wymogi określone 

w wytycznych Ministra Finansów (UKS w Bydgoszczy i w Gdańsku), w pozostałych 

urzędach stwierdzono uchybienia lub nieprawidłowości. Np.: 

− w UKS w Białymstoku, nie ujęto 156 informacji, które wpłynęły w kontrolowanym 

okresie, stwierdzono przypadki rejestrowania w zbiorze informacji 

bez zachowania kolejności wpływu, co było wynikiem przechowywania ich 

w innych komórkach urzędu, ponadto rejestr nie umoŜliwiał generowania 

raportów o liczbie wykorzystanych informacji oraz o dalszym biegu 

poszczególnych spraw. 

Na podstawie kontroli prowadzonej w urzędach skarbowych NIK ustaliła, 

Ŝe zbiory informacji prowadzone w UKS są niekompletne, np.: 

− z analizy informacji zgromadzonych w zbiorze UKS w Białymstoku oraz ustaleń 

kontroli NIK prowadzonych równolegle w US w ŁomŜy i w Suwałkach, wynikało, 

Ŝe urzędy skarbowe przekazywały informacje niesystematycznie, a 3 z 14 urzędów 

skarbowych funkcjonujących na obszarze działania urzędu, w ogóle takich 

informacji w formie pisemnej nie przekazywało (ŁomŜa, Wysokie Mazowieckie, 

Zambrów), tymczasem jak wynikało z równolegle prowadzonej kontroli NIK, 

US w ŁomŜy dysponował wiedzą o 40 wydatkach powyŜej 250 tys. zł, 
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US w Suwałkach przekazał informacje o 7 ze 103 takich wydatków; w sierpniu 

2006 r. wystąpiono do urzędów skarbowych o przekazanie plików z danymi 

zgromadzonymi w  bazie CzM; od IV kw. 2006 r. wszystkie urzędy skarbowe 

przekazywały dane z bazy CzM w formie elektronicznej. 

Wykorzystanie wniosków o kontrole i informacji sygnalnych – kryteria wyboru 

spraw do kontroli 

Urzędy kontroli skarbowej poddawały analizie i przyjmowały do planów 

kontroli w pierwszej kolejności: 

− wnioski o kontrole spoza aparatu skarbowego, w których przypadku 

obowiązywała zasada informowania wnioskodawcy o efektach podjętej kontroli 

albo podania uzasadnienia odstąpienia od jej przeprowadzenia – bez względu na 

datę poniesienia wydatku, sprawy zgłaszane przez wywiad skarbowy (własne 

rozpoznanie), sprawy dotyczące podmiotów prowadzących działalność 

w obszarach ryzyka określonych przez Ministerstwo Finansów, jak równieŜ 

podmiotów, w których z uwagi na opisane nieprawidłowości mogą występować 

znaczniejsze uszczuplenia podatkowe Skarbu Państwa; 

− propozycje do planu kontroli przedkładane przez urzędy skarbowe, które po ich 

weryfikacji w części kwalifikowano do ujęcia w planach kontroli. 

W ostatniej kolejności zajmowano się informacjami sygnalnymi z urzędów 

skarbowych oraz informacjami z przekazanych baz danych CzM. Informacje 

te poddawano tylko wstępnej selekcji, ze względu na ograniczone moŜliwości 

kontrolne, niepełne dane o wydatkach, dochodach i majątku podatników 

przekazywane przez urzędy skarbowe (urzędy skarbowe po wygenerowaniu 

informacji z systemu CzM przesyłały je do UKS bez zestawienia ich chociaŜby 

z danymi z POLTAX-u w zakresie deklarowanych dochodów). Ponadto dane 

z systemu CzM zawierają informacje o transakcjach, a nie zawierają danych 

o kwotach udziałów osób fizycznych w nabywanej współwłasności.  

Zdecydowana większość informacji o transakcjach powyŜej 250 tys. zł, 

otrzymanych z urzędów skarbowych nie została wykorzystana.  

Ustalenie liczby informacji sygnalnych wykorzystanych (poddanych analizie) 

nie jest moŜliwe, poniewaŜ urzędy kontroli skarbowej nie prowadzą odrębnej 

ewidencji takich informacji29. Wykorzystanie informacji było jednak znikome, np.: 

− w UKS w Warszawie, rezultatem przeprowadzonych analiz zbioru zawierającego 

13.521 informacji było sporządzenie 614 wniosków na Komisję ds. Planowania 

                                                 
29  Zgodnie z obowiązującymi wzorami sprawozdań, w relacjach przedkładanych Ministerstwu 

Finansów urzędy kontroli skarbowej wykazywały dane o liczbie wniosków o kontrole.  
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Kontroli Nieujawnionych Źródeł Przychodów celem wytypowania z nich 

podmiotów do kontroli; 

− w UKS w Szczecinie nie przeanalizowano 421 z 483 informacji o wydatkach 

przekraczających 250 tys. zł; w 6 przypadkach spośród 10 zbadanych przez NIK 

róŜnica między wysokością wydatków a uzyskanymi dochodami przekraczała 

600 tys. zł, z tego w jednym wynosiła 960 tys. zł, a w drugim 1.715 tys. zł; 

nie zostały wykorzystane informacje przekazane urzędowi w formie elektronicznej 

(3.991); 

− w UKS Białymstoku, nie przeanalizowano 372 z 447 informacji sygnalnych, w tym 

przez ponad 26 miesięcy nie podjęto rozpoznania w przypadku 3 informacji 

sygnalnych o wydatkach dokonanych przez podatników w marcu i kwietniu 

2005 r. na nabycie nieruchomości w kwotach 700 tys. zł, 1.962,5 tys. zł, 

1.028,4 tys. zł. 

Zdaniem NIK, nie zostały osiągnięte w tym zakresie cele określone w pkt 2 

wytycznych Ministerstwa Finansów z grudnia 2004 r. w sprawie przychodów 

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych, a zwłaszcza eliminowania zagroŜeń dla gospodarki ze strony „szarej 

strefy”.  

Mały zakres wykorzystania informacji wynikał równieŜ z: 

− przekazywania przez urzędy skarbowe ze znacznym opóźnieniem informacji 

dotyczących wydatków dokonanych w odległych latach, np.: w 2005 r. do UKS 

w Warszawie wpłynęło 117 informacji z US Warszawa-Bielany dotyczących 

wydatków dokonanych w 1999 r. i 2000 r., w 2006 r. wpłynęły 94 informacje 

z US Warszaw-Targówek dotyczące wydatków z lat 1999-2000 i 68 z 2001 r. oraz 

172 informacje z 2000 r. z US Warszawa-Ursynów; 

− niewystarczającego przygotowania urzędów do znacznego wzrostu ilości 

informacji sygnalnych z urzędów skarbowych, np.: w UKS w Gdańsku analizą 

i selekcją informacji o wydatkach podatników przekazanych przez urzędy 

skarbowe (ogółem 16.549) zajmowało się dwóch pracowników Wydziału Analiz 

i Planowania Kontroli, wykonujących dodatkowo inne zadania; 

− niewystarczającego dostępu do baz danych Poltax, np.: w UKS Warszawie, dostęp 

do bazy danych Poltax (poprzez system RemDat30), posiadał (w Wydziale Analiz 

i Planowania) tylko jeden pracownik zespołu zajmującego się sprawami 

dochodów ze źródeł nieujawnionych.  

                                                 
30  Elektroniczny System Zdalnego Wykonywania Raportów w UKS, bazujący na danych urzędów 

skarbowych, umoŜliwiający dostęp on line do systemu Poltax. 
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Tylko w UKS w Bydgoszczy wstępnym rozpoznaniem pod względem 

pochodzenia środków na sfinansowanie wydatków objęto wszystkie informacje 

sygnalne przekazane przez urzędy skarbowe do końca 2006 r. (2.123). 

W związku ze znaczną liczbą informacji i ograniczonymi moŜliwościami 

analizowania zbioru, dyrektorzy izb skarbowych i UKS zawierali porozumienia 

o przekazywaniu przez urzędy skarbowe zweryfikowanych wykazów osób 

dokonujących wydatków znacznej wartości lub w sposób częstotliwy i przysyłania 

tylko tych, których wydatki nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach.  

W UKS w Warszawie opracowano w 2007 r. propozycje zmiany wytycznych 

w zakresie pkt 4 – „Gromadzenie informacji na temat osób uzyskujących przychody 

ze źródeł nieujawnionych”, które przedstawiono Dyrektorowi Departamentu Kontroli 

Skarbowej Ministerstwa Finansów w marcu 2007 r. Propozycje dotyczyły m.in. 

określenia, Ŝe czynności analityczne i postępowania podatkowe w przypadku 

wydatków poniŜej 750 tys. prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych, 

w przypadku wydatków w kwocie 750 i wyŜszej – przez dyrektorów UKS. 

Efekty prowadzonych postępowań  

Skontrolowane urzędy kontroli skarbowej, po analizie 3,8 tys. wniosków 

i wystąpień o kontrole (67,9% otrzymanych), wszczęły 1.568 postępowań 

kontrolnych i podatkowych (538 w 2005 r., 661 w 2006 r. i 369 w I połowie 2007 r.). 

Kontrolowane urzędy kontroli skarbowej wykonując polecenia Departamentu 

Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów obejmowały kontrolą podatników z 

obszarów podwyŜszonego ryzyka. 

Istotnym utrudnieniem na etapie planowania kontroli było niedostarczenie 

przez wnioskodawców (policję, prokuraturę, ABW, CBŚ) podstawowych informacji 

dotyczących poniesionych przez daną osobę wydatków majątkowych oraz rodzaju 

i wartości zgromadzonych przez te osoby mienia. Z uwagi na powyŜsze w wielu 

przypadkach konieczne było prowadzenie działań ustalająco-sprawdzających. 

W okresie objętym kontrolą urzędy kontroli skarbowej wydały 806 decyzji, 

którymi ustaliły zryczałtowany podatek dochodowy na kwotę 131,6 mln zł.  

Odwołania od decyzji złoŜyło 702 podatników (87,1%, a kwotowo 94,2%, 

tj. 123,2 mln zł.). Z 358 odwołań rozpatrzonych utrzymano w mocy (lub częściowo 

utrzymano, zmniejszając ustalone zobowiązanie) 181 decyzji na 29,9 mln zł, 

a uchylono 177 decyzji na kwotę 23,9 mln zł. W wyniku wpłat przez podatników oraz 

czynności egzekucyjnych uzyskano 20,0 mln zł.  
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Sprawami będącymi przedmiotem kontroli zajmowało się w poszczególnych 

urzędach od 11 do 84 pracowników31. Wydatki na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi pracowników zajmujących się badaną problematyką w latach 2005-

2006 i w I półroczu 2007 r. wyniosły 45,8 mln zł. 

Prawidłowość postępowań wstępnych oraz kontrolnych i podatkowych 

Postępowania sprawdzające prowadzone były z zachowaniem obowiązujących 

procedur: właściwie dokumentowano dochody i wydatki, przeprowadzano ich 

porównanie, rozbieŜności i wątpliwości wyjaśniano na podstawie gromadzonych 

dokumentów, całość postępowania gromadzono w teczkach sygnalnych.  

W sytuacjach, gdy róŜnica między poniesionymi wydatkami a źródłami ich 

finansowania była nieznaczna, nie były wszczynane postępowania kontrolne, zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Finansów, zalecającymi właściwy dobór podmiotu 

do kontroli, szczególnie pod kątem ewentualnych ustaleń jak teŜ ich ściągalności. 

Informacje w tego rodzaju sprawach są jednak pozostawiane w bazie i podlegają 

okresowemu monitorowaniu. Mogą być wykorzystane, gdy do urzędu wpłyną dalsze 

informacje o wydatkach danego podatnika lub członków jego rodziny. 

W 3 urzędach  NIK stwierdziła, Ŝe postępowania prowadzone były nierzetelnie:  

− w UKS w Białymstoku we wszystkich z 10 losowo wybranych spraw brakowało 

szacunkowych ustaleń dotyczących kosztów utrzymania, w jednej sprawie 

nie ustalono części wydatków; 

− W UKS w Warszawie w sprawie na kwotę 2.505 tys. zł uznano jako wiarygodne 

pokrycie wydatków zaciągniętym kredytem bankowym, zbadane dokumenty 

nie potwierdziły powyŜszego, drugą sprawę na kwotę 1.600 tys. zł pozostawiono 

bez rzetelnego przeprowadzenia i udokumentowania wszystkich czynności 

sprawdzających (m.in. pobrania wydruków z systemu RemDat i sporządzenia 

notatki z analizy sprawy), nie kierując jej na posiedzenie Komisji ds. planowania 

kontroli nieujawnionych źródeł kontroli;  

− W UKS w Gdańsku, w jednej z 10 badanych spraw zawyŜono, w wyniku błędu 

rachunkowego dochody małŜonków o 30,7 tys. zł. 

NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła pozytywnie pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości prowadzone przez urzędy kontroli skarbowej postępowania 

kontrolne i podatkowe. Badaniem w kaŜdym urzędzie objęto po 10 postępowań 

zakończonych w badanym okresie wydaniem decyzji ustalającej zryczałtowany 

podatek dochodowy, w tym 5 o najwyŜszych kwotach.  

 

                                                 
31  W Wydziałach Analizy i Planowania Kontroli i Wydziałach Kontroli Nieujawnionych Źródeł 

Przychodów. 
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Nieprawidłowości stwierdzono w 3 urzędach: 

− w UKS w Białymstoku przyczyną uchylenia 5 decyzji było niepełne wyjaśnienie 

stanu faktycznego;  

− w UKS w Kielcach, uchylając 2 decyzje Dyrektor IS stwierdził, Ŝe zgromadzono 

niewystarczający materiał dowodowy, a postępowanie prowadzono bez udziału 

stron; 

− w UKS w Gdańsku – w jednym postępowaniu kontrolnym prowadzonym wobec 

małŜonków, postępowanie dowodowe nie zostało przeprowadzone wnikliwie, 

nie udowodniono, Ŝe wydatki nie znajdują pokrycia w dochodach z legalnych 

źródeł, co spowodowało uchylenie decyzji podatkowych na łączną kwotę 

54,0 tys. zł przez Dyrektora Izby Skarbowej i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia (w efekcie wydania wyniku kontroli nie ustalono zobowiązania 

podatkowego). 

NIK zwraca uwagę, Ŝe do kontroli kwalifikowano m.in. sprawy, obejmujące 

wydatki za okres przekraczający 3 lata poprzedzające rok, w którym kontrola została 

zaplanowana. Było to niezgodne z zaleceniami Ministerstwa Finansów, jednak wiele 

informacji o wydatkach wpływało do UKS w terminie od 1 miesiąca do kilku lat 

po dokonaniu wydatku. Z powodu objęcia kontrolą wydatków z odległych lat 

przedawniły się 2 postępowania podatkowe w UKS w Kielcach i 2 w UKS 

w Szczecinie. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli  

4.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrola doraźna, przeprowadzona w 2006 r. w trzech warszawskich urzędach 

skarbowych, a takŜe poprzednia kontrola NIK w urzędach skarbowych ujawniły, 

Ŝe urzędy skarbowe w niedostatecznym stopniu korzystały z będących w ich 

posiadaniu informacji, pozwalających na porównanie wydatków i dochodów 

podatników dla ustalenia i opodatkowania dochodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, a efektywność 

prowadzonych postępowań była znikoma.  

NIK nie przeprowadzała dotychczas kontroli wykonywania zadań w tym 

zakresie przez urzędy kontroli skarbowej.  

W kontroli P/07/031 sprawdzano gromadzenie i wykorzystanie informacji 

o wydatkach podatników oraz prawidłowość postępowań urzędów skarbowych 

i urzędów kontroli skarbowej w zakresie ustalania, czy wydatki podatników znajdują 

pokrycie w ujawnionych źródłach przychodu.  

Zarówno w urzędach skarbowych jak i w urzędach kontroli skarbowej 

sprawdzono prowadzenie i funkcjonowanie ewidencji (zbiorów) informacji 

sygnalnych, a takŜe stopień wykorzystania posiadanych informacji. Zbadano, jakimi 

kryteriami kierowały się urzędy w doborze spraw do sprawdzania w pierwszej 

kolejności. Zbadano równieŜ dostęp pracowników do istotnych baz danych 

o podatniku (w zakresie ustalenia dochodów i wydatków podatników). 

W kaŜdym urzędzie skarbowym sprawdzono wykorzystanie 60 informacji 

sygnalnych, wybranych w sposób celowy spośród transakcji o najwyŜszych kwotach 

(powyŜej 100 tys. zł). Zbadano takŜe minimum 5 postępowań podatkowych, w tym 

dotyczących postępowań, w wyniku których wydano decyzje ustalające zobowiązanie 

podatkowe. 

Przeprowadzono badanie terminowości i rzetelności ujmowania w bazie 

systemu Czynności Majątkowe po 25 informacji, a takŜe przekazywania tych 

informacji do komórek zajmujących się opodatkowaniem przychodów ze źródeł 

nieujawnionych oraz do innych urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.  

W urzędach kontroli skarbowej zbadano wykorzystanie informacji 

z podziałem na źródła pozyskania. Szczegółowo skontrolowano po 10 postępowań 

kontrolnych, zakończonych wydaniem decyzji podatkowych, w tym 5 w wyniku 

których wydano decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe o najwyŜszych kwotach. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

W wyniku kontroli 1.122 informacji sygnalnych w urzędach skarbowych, 

na kwotę 481.853,8 tys. zł stwierdzono, Ŝe w 251 sprawach wydatki podatników 

przewyŜszały ich dochody znane urzędowi o 91.046,7 tys. zł. Ponadto stwierdzono 

nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających i podatkowych. 

W sprawach tych sformułowano wnioski pokontrolne.  

Do Dyrektora UKS w Warszawie skierowano wniosek o ponowne 

przeanalizowanie 2 spraw na kwotę 4.100 tys. zł. 

Na dzień zakończenia kontroli rezultaty finansowe kontroli wyniosły 

373 tys. zł. Pełne rezultaty finansowe kontroli będą znane po przeprowadzeniu przez 

urzędy właściwych postępowań.   

Protokoły kontroli w 28 kontrolowanych jednostkach podpisane zostały 

bez zastrzeŜeń. ZastrzeŜenia do protokołu kontroli złoŜył Dyrektor UKS w Poznaniu. 

Komisja Odwoławcza uznała je częściowo za zasadne. 

Dyrektor UKS w Łodzi oraz Naczelnicy US w Kołobrzegu i Drugiego 

US w Szczecinie, na podstawie art. 59 ustawy o NIK, złoŜyli na piśmie dodatkowe 

wyjaśnienia dot. przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości 

przedstawionych w protokole kontroli. 

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski zostały omówione na naradach 

pokontrolnych. 

Oceny, uwagi i wnioski zawarto w 29 wystąpieniach pokontrolnych 

do kierowników jednostek kontrolowanych oraz skierowano wystąpienie 

do kierownika jednostki nadrzędnej, tj. do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku 

w związku z ustaleniami kontroli w US w Słupsku. 

ZastrzeŜenia do oceny ogólnej kontrolowanej działalności i niektórych ocen 

cząstkowych złoŜył Naczelnik US w Starachowicach. Komisja Rozstrzygająca 

uznała je częściowo za zasadne, w tym w zakresie zmiany oceny ogólnej 

z negatywnej na pozytywną z nieprawidłowościami.  

ZastrzeŜenia do ocen (ogólnej oraz cząstkowych), uwag i wniosków 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym złoŜył Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Poznaniu.  Komisja Odwoławcza oddaliła je w całości.   

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Finansów, 

sformułowano wnioski pokontrolne zmierzające do:  

1. uwzględnienia w wytycznych dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli 

skarbowej sposobu doboru informacji sygnalnych do rozpracowania w pierwszej 

kolejności, przekazywania do UKS spraw uzasadniających przeprowadzenie 
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kontroli skarbowej, ustalania kosztów utrzymania podatnika, ukierunkowania 

działalności podległych organów na wykrywanie faktycznie nieujawnionych 

dochodów i egzekucję wynikających stąd zobowiązań; 

2. opracowanie spójnego dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej 

systemu monitorowania, nadzoru i pomiarów efektów pracy. 

Minister Finansów złoŜył zastrzeŜenie do dwóch wniosków pokontrolnych. 

Kolegium NIK uznało zastrzeŜenia za częściowo zasadne. We wniosku i części oceny 

wyraŜenie „jednolitego systemu” zastąpiono słowem „spójnego”. W pozostałym 

zakresie zastrzeŜenia oddaliło.  

Minister Finansów poinformował o przyjęciu wniosków do realizacji, 

tj. Ŝe został opracowany projekt zmian wytycznych, uwzględniający wszystkie 

zalecenia pokontrolne NIK; projekt ten będzie podlegał uzgodnieniom pomiędzy 

Departamentem Kontroli Skarbowej i Departamentem Administracji Podatkowej oraz 

podległymi urzędami, ponadto zmodyfikowane zostanie sprawozdanie MF-9Ps w celu 

osiągnięcia spójnego systemu monitorowania, nadzoru i pomiarów efektów pracy 

podległych urzędów. 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów urzędów 

kontroli skarbowej32, sformułowano wnioski pokontrolne zmierzające do: 

dokonywania na bieŜąco analiz zbioru informacji o wydatkach podatników i podjęcie 

działań zmierzających do zwiększenia stopnia wykorzystania posiadanych informacji, 

wnikliwego prowadzenia postępowań, zachowywania naleŜytej staranności w ocenie 

zgromadzonego materiału dowodowego, zapewnienia zgodności zbioru informacji 

sygnalnych z wytycznymi Ministra Finansów i poprawy jego funkcjonalności. 

Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej w odpowiedzi na wystąpienia przyjęli 

wnioski do realizacji informując o podjętych przedsięwzięciach organizacyjnych 

i nadzorczych. 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do naczelników urzędów 

skarbowych, sformułowano wnioski pokontrolne zmierzające do: zapewnienia 

prowadzenia zbiorów informacji sygnalnych na zasadach określonych w wytycznych 

i rzetelnego ewidencjonowania informacji, terminowego przekazywania informacji 

sygnalnych do innych urzędów skarbowych i do urzędów kontroli skarbowej, 

przekazywania do UKS tylko spraw wstępnie przeanalizowanych, uzasadniających 

przeprowadzenie kontroli, zaprzestanie stosowania jako podstawowego kryterium 

rozpatrywania spraw zbliŜającego się terminu przedawnienia, wyeliminowania 

opóźnień w podejmowaniu czynności w stosunku do otrzymywanych informacji 

sygnalnych, wyjaśnienia źródeł pokrycia wydatków poniesionych przez podatników 

                                                 
32  W związku z pozytywną oceną działalności urzędu, nie formułowano wniosków pokontrolnych 

do Dyrektora UKS w Bydgoszczy. 
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w 251 sprawach objętych badaniem NIK, w których stwierdzono nadwyŜkę 

wydatków podatników nad uzyskanymi przez nich dochodami (w wysokości 

91.046,7 tys. zł), wnikliwego prowadzenia i dokumentowania postępowań 

(wstępnych, wyjaśniających, podatkowych). 

Naczelnicy urzędów skarbowych poinformowali o przyjęciu wniosków 

i podjętych działaniach w celu ich realizacji. 
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5. Załączniki 

1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i 

organizacyjnych 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę, 

skontrolowanych podmiotów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność. 

3. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności. 

4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli. 
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Załącznik nr 1 

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych 

Zadania organów skarbowych 

Do zakresu przedmiotowego działania urzędów skarbowych i urzędów 

kontroli skarbowej, naleŜy m.in. ujawnianie i kontrola dochodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Zadania te wynikają z art. 5 ust. 6 pkt 

1 ustawy z dnia 21 czerwca 1966 r. o urzędach i izbach skarbowych (uouis)33 oraz 

z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (uks)34.  

W dniu 30 czerwca 2007 r. w ramach administracji skarbowej funkcjonowało 

16 urzędów kontroli skarbowej, podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli 

Skarbowej (GIKS) i 402 urzędy skarbowe35, podległe 16 izbom skarbowym. 

Nadzór nad urzędami skarbowymi, rozstrzyganie w drugiej instancji 

w sprawach naleŜących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych, 

rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej naleŜy 

do zadań dyrektorów izb skarbowych. 

Nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej sprawuje 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej36, który określa zadania i sprawuje kontrolę 

urzędów kontroli skarbowej, organizuje system informacji w urzędach kontroli 

skarbowej i zapewnia jego współdziałanie z systemem informacji innych instytucji, 

organizacji państwowych i samorządowych, ustala plany kontroli.  

Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym 

do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej 

naleŜności pienięŜnych oraz do zabezpieczania takich naleŜności (art. 19 § 1 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji37).  

Cele kontroli nieujawnionych źródeł przychodów, analiza obszarów 

występowania nieujawnionych źródeł przychodów oraz sposób postępowania 

administracji skarbowej w zakresie ujawniania i kontroli tych przychodów zostały 

określone w „Wytycznych dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej 

dot. postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

                                                 
33  Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.  
34  Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm. 
35  W tym 20 do obsługi niektórych kategorii podatników, określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 

21 czerwca 1996 o urzędach i izbach skarbowych Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm. 
36  Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
37  Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. 
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źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych” Ministerstwa Finansów 

z grudnia 2004 r.38   

Zmniejszanie szarej strefy, w tym ujawnianie przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz 

ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej 

Ministerstwo Finansów uznało priorytetem kontroli skarbowej na lata 2006 i 200739. 

Ogólne zasady opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (updof), wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na 

podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości 

zgromadzonego w tym roku mienia, jeŜeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia 

w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, 

pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.  

Z treści tego przepisu moŜna wyróŜnić dwie kategorie przychodów: 

a) pochodzące ze źródeł nieujawnionych – gdy nie jest znane źródło przychodów 

podlegające opodatkowaniu oraz b) nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach – gdy podatnik informuje o źródłach swoich przychodów, jednak znamiona 

zewnętrzne nie znajdują pokrycia w ujawnianych źródłach przychodu. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 updf, od przychodów z nieujawnionych źródeł 

przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się 

zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 75%. Przychodów z nieujawnionych 

źródeł nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Przedmiotem opodatkowania moŜe 

być tylko działalność legalna; podatkowi nie podlegają czynności, które nie mogą być 

przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 2 ust. 1 pkt 4).  

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie opodatkowania przychodów ze źródeł 

nieujawnionych przez organy podatkowe 

W postępowaniach dotyczących opodatkowania dochodów ze źródeł 

nieujawnionych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa, zwana dalej Ordynacją lub O.p.40 

Czynności urzędów skarbowych zmierzające do opodatkowania przychodów 

ze źródeł nieujawnionych realizowane są w trzech etapach: 

                                                 
38  Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, grudzień 2004 r. dokument ten zastąpił 

poprzednie Wytyczne Ministerstwa Finansów w tej sprawie z marca 2001 r. 
39  „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2006 r.” „Zadania (…) na 2007 r.”, Ministerstwo 

Finansów. 
40  Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 
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1) czynności wstępnych prowadzonych przez urząd; tryb tych czynności nie jest 

określony ustawowo (ich podstawą są wytyczne Ministra Finansów, kierowane 

do organów podatkowych); 

2) czynności wyjaśniających lub kontroli podatkowej, uregulowanych w Ordynacji 

podatkowej; 

3) wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów 

ze źródeł nieujawnionych, zakończonego: wydaniem decyzji naczelnika urzędu 

skarbowego ustalającej zobowiązanie podatkowe, o której mowa w art. 21 § 1 

pkt 2 O.p. lub decyzji umarzającej postępowanie (art. 208 O.p.). 

Wszczęcie postępowania w zakresie opodatkowania dochodów ze źródeł 

nieujawnionych poprzedzone jest procedurami kontrolnymi, przewidzianymi 

w ustawie Ordynacja podatkowa (art. 272–280 O.p. – czynności sprawdzające, 

art. 281–292 O.p. – kontrola podatkowa). 

Istota czynności sprawdzających określona została w art. 272 O.p. Organy 

podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu 

sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych 

podatków, stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji, ustalenia stanu 

faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi 

dokumentami. 

Zgodnie z art. 281 § 2 O.p. celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, 

czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli 

(art.  291 § 4 O.p). 

Na podstawie art. 285a § 3 O.p., jeŜeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 

Ŝe kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów 

lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości 

zobowiązania podatkowego, kontrolujący moŜe zwrócić się do kontrolowanego 

o złoŜenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień.   

Na podstawie art. 165 O.p. postępowanie podatkowe wszczyna się na Ŝądanie 

strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia 

stronie postanowienia o wszczęciu postępowania art. 165 § 4 O.p. 

Zgodnie z art. 139 O.p. załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia 

postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 

niŜ w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niŜ w ciągu 

2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Niezwłocznie powinny być załatwiane 

sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych łącznie 

przez stronę z Ŝądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów 
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powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu 

postępowanie.  

Zgodnie z art. 207 § 2 O.p. zakończenie postępowania w danej instancji 

albo rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty następuje w formie decyzji. Na podstawie 

art. 220 § 1 O.p., od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji słuŜy 

odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję (art. 223 § 1 i 2 O.p.). 

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić 

nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ 

odwoławczy. Zgodnie z art. 155 O.p. organ podatkowy moŜe wezwać stronę lub inne 

osoby do złoŜenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, 

przez pełnomocnika lub na piśmie, jeŜeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu 

faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. 

Kluczowe znaczenie w juŜ wszczętych postępowaniach podatkowych mają 

art. 180 – 200 O.p. dotyczące dowodów. CięŜar dowodzenia spoczywa na organie 

prowadzącym postępowanie. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych organ prowadzący postępowanie musi udowodnić wielkość 

poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartość 

zgromadzonego mienia – w tym i w poprzednich latach podatkowych. 

Strona kwestionująca zebrany przez organ podatkowy materiał dowodowy jest 

uprawniona, w drodze przeciwdowodu, do wykorzystania korzystnych dla siebie tez 

dowodowych w oparciu o konkretne i przekonywujące dowody. Przerzucenie cięŜaru 

dowodu na stronę nie zwalnia organu prowadzącego postępowanie z obowiązku 

zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia całego materiału dowodowego. 

Zgodnie z art. 180 O.p. jako dowód naleŜy dopuścić wszystko, co moŜe 

przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami 

w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, 

deklaracje złoŜone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały 

i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty 

zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej oraz 

materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach 

o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 181 O.p.). 

Zgodnie z art. 187 O.p. organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób 

wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Oceny czy dana okoliczność 

została udowodniona moŜna dokonać wyłącznie na podstawie całego zebranego 

materiału dowodowego (art. 191 O.p.). 
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Zakończenie postępowania w sprawie opodatkowania dochodów ze źródeł 

nieujawnionych następuje w drodze decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego, o której mowa w art. 21 § 1 pkt 2 O.p., zgodnie z którym zobowiązanie 

powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. 

Decyzja ta ma charakter konstytutywny. Termin płatności podatku wynosi 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji (art. 47 § 1 O.p.). 

Egzekucja podatków wynikających z decyzji tego rodzaju prowadzona jest 

na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji41.  

Zasady prowadzenia postępowania przez organy kontroli skarbowej 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3) ustawy o kontroli skarbowej, do zadań 

kontroli skarbowej, oprócz innych ustawowo określonych zadań, naleŜy ujawnianie 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.  

Kontrola skarbowa obejmuje m.in. przeprowadzenie czynności wywiadu 

skarbowego przez komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek 

organizacyjnych kontroli skarbowej, zwane wywiadem skarbowym, polegające 

na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji 

o osobach oraz o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów 

podlegających kontroli skarbowej m.in. w celu ustalenia naleŜności w postaci 

dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (36 ust. 1). 

Na podstawie art. 31 ustawy, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, 

do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja 

podatkowa, z wyłączeniem art. 54 i art. 290 § 3 tej ustawy. 

Zasady postępowania kontrolnego określone zostały w art. 12 – 35 ustawy. 

Zgodnie z art. 12 kontrola skarbowa prowadzona jest zgodnie z planem kontroli, 

ustalonym przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Kontrola skarbowa moŜe 

być prowadzona równieŜ poza planem kontroli w oparciu o uzyskane informacje 

lub materiały albo przeprowadzone analizy. 

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie 

postanowienia. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy, decyzje, wynik kontroli 

lub postanowienie w sprawach określonych w ustawie wydaje dyrektor urzędu 

kontroli skarbowej. Od decyzji, zgodnie z art. 26 ustawy słuŜy odwołanie 

do właściwego dyrektora izby skarbowej albo do właściwego dyrektora izby celnej, 

jeŜeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej.  

                                                 
41  Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.  
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Zakończenie postępowania kontrolnego dotyczącego dochodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów następuje w drodze wydania (art. 24): 

− decyzji ustalającej podatek, w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa;  

− wyniku kontroli, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono;  

− postanowienia, gdy w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego 

zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. 

Przedawnienie prawa do wymiaru podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych 

Zgodnie z art. 68 § 4 O.p. zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu 

nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego 

ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeŜeli decyzja ustalająca to zobowiązanie 

została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin 

do złoŜenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, za rok podatkowy, którego dotyczy ta decyzja. 
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Załącznik nr 2 
Wykaz skontrolowanych podmiotów, jednostek organizacyjnych NIK, 

które przeprowadziły w nich kontrolę oraz lista osób zajmujących kierownicze 
stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Lp. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrol ę 

Kontrolowany podmiot 
Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność  

(w UKS – dyrektor lub p.o. dyrektora, w US naczelnik 
lub p.o. naczelnika) 

1 2 3 4 

1. 
Departament BudŜetu i 

Finansów 
Ministerstwo Finansów 

21.07.2004-31.10.2005 – Mirosław Gronicki, 
31.10.2005-07.01.2006 – Teresa Lubińska, 
07.01.2006-24.06.2006 – Zyta Gilowska, 
24.06-2006-14.07.2006 – Paweł Wojciechowski, 
14.07.2006-22.09.2006 – Stanisław Kluza, 
22.09.2006-16.11.2007 – Zyta Gilowska, 
od 16.11.2007 – Jan Vincent-Rostowski 

2. „ – „ UKS w Warszawie 
03.12.2004-20.02.2005 – Eulalia Zieniuk (p.o.), 
od 21.02.2005 – Eulalia Zieniuk   

3. „ – „ 
Pierwszy US  

Warszawa-Śródmieście 

1993-16.10.2006 – Janina Suwińska, 
17.10.2006-31.05.2007 – Hanna Hyłkiewicz (p.o.), 
od 01.06.2007 – Bogumiła Freliszek (p.o.)  

4. „ – „ US Warszawa-Ursynów 
01.09.2001-09.03.2006 – Anna Kosecka (p.o.), 
od 10.03.2006 – Beata Jórczak (p.o.) 

5. „ – „ US śyrardów od 01.04.1983 – Ewa Markiewicz 

6.  
Delegatura NIK w 

Białymstoku 
UKS w Białymstoku 

08.07.2002-08.02.2006 – Piotr śakiewicz, 
od 09.02.2006 – Dariusz Ćwikowski 

7. „ – „ US w ŁomŜy 
15.02.2002-02.10.2006 – Edward Matejkowski, 
od 03.10.2006-  Tadeusz Zysik (p.o.) 

8. „ – „ US w Suwałkach 
01.06.2003-2.10.2006 – Czesław Renkiewicz,  
od 03.10.2006 – Tomasz Butkiewicz (p.o.) 

9. 
Delegatura NIK w 

Bydgoszczy 
UKS w Bydgoszczy 

1.07.02.1992-30.04.2007 – Agata Kasica, 
od 14.05.2007 – Andrzej Kaszta (p.o.) 

10. „ – „ US w Wąbrzeźnie od 26.06.2000 – Marcin Wypych 

11. „ – „ US w Inowrocławiu 
01.07.1993-18.06.2007 – Alicja Juzwiszyn, 
od 19.06.2007 – Jarosław Plaskota (p.o.) 

12. 
Delegatura NIK w 

Gdańsku 
UKS w Gdańsku 

01.02.2003-23.08.2007 – Danuta Chmielewska, 
od 28.08.2007 – Adam Franciszczak (p.o.) 

13. „ – „ Pierwszy US w Gdyni od 01.04.1995 – Danuta Kamińska 

14. „ – „ US w Słupsku 
01.09.1992-30.06.2006 – Ludwika Wasiek-Ekiert, 
od 01.07.2006 – Danuta Sobocińska (p.o.) 

15. 
Delegatura NIK w 

Kielcach 
UKS w Kielcach 

01.08.2000-16.05.2007 – Bogdan Newada, 
od 17.05.2007 – Paweł Cymbalak (p.o.) 

16. „ – „ US w Opatowie 
01.11.1991-04.06.2007 – Stanisława Dyka, 
od 05.06.2007 – Dariusz Przysucha (p.o.) 

17. „ – „ US w Starachowicach 
01.09.1995-20.04.2006 – Krzysztof Kryj, 
od 21.04.2006 – Urszula Łukaszyk (p.o.) 

18. Delegatura NIK w Łodzi  UKS w Łodzi 
08.07.2002-23.01.2006 – Henryk Marciniak, 
24.01.2006-12.09.2006 – Piotr Juskowiak (p.o.), 
od 13.09.2006 – BoŜena Lis 

19. „ – „ 
US w Piotrkowie 

Trybunalskim 
od 01.07.1996 – Marek Witkowski 

20. „ – „ 
US w Tomaszowie 

Mazowieckim 
od 01.10.2002 – Danuta Ogórek 

21. 
Delegatura NIK w 

Poznaniu 
UKS w Poznaniu  

07.02.1992-28.04.2006 – Roman Andrzejewski, 
od 29.04.2006 – Sławomir Groch (p.o.) 

22. „ – „ US w Jarocinie 
16.06.1986-28.02.2006 – Bogdan Janik, 
od 1.03.2006 – Karol Ginter (p.o.) 

23. „ – „ US w Wągrowcu 
16.09.1991-6.09.2007 – Janusz Gorzenia, 
od 7.09.2007 – Janusz Marcinkowski (p.o.) 

24. 
Delegatura NIK w 

Szczecinie 
UKS w Szczecinie 

07.02.1992-28.08.2006 – Lesław Rondzisty, 
13.09.2006-12.12.2006 – Józef Juskowiak (p.o.) 
od 13.12.2006 – Artur Dmitruk (p.o.) 
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Lp. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrol ę 

Kontrolowany podmiot 
Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność  

(w UKS – dyrektor lub p.o. dyrektora, w US naczelnik 
lub p.o. naczelnika) 

25. „ – „ Drugi US w Szczecinie 
01.01.1983-6.01.2006 – Zenon Gorzała, 
07.01.2006-5.07.2006 – BoŜena Korczyc (p.o.), 
od 6.07.2006 – Maciej Bezulski (p.o.) 

26. „ – „ US w Kołobrzegu 
15.01.1992-5.07.2006 – Zygmunt śebrowski, 
od 06.07.2006 – Jarosław Grzelak 

27. 
Delegatura NIK we 

Wrocławiu 
UKS we Wrocławiu 

01.02.2004-20.04.2006 – Krzysztof Stasiak, 
21.04.2006-12.12.2006 – Marek Zieliński, 
od 13.12.2006 – Tomasz Waszczykowski 

28. „ – „ US w Wałbrzychu od 01.03.1992 – Adam Olszówka 
29. „ – „ US w Wołowie od 15.05.1997 – ElŜbieta Bobkiewicz 
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Załącznik nr 3 

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 8, 

poz. 65 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.). 
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Załącznik nr 4 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Finansów 

6. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych  

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

8. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 

 

 


