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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Drugim Urzędzie Skarbowym 

w Kielcach (Urząd), w zakresie działań podejmowanych przez Urząd od 1 stycznia 2007 r. 

w celu właściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców 

i osoby fizyczne, prowadzące handel internetowy. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 23 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Naczelnik niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W ocenie NIK, Urząd nie został dotychczas właściwie przygotowany do prowadzenia 

kontroli podatkowych i postępowań podatkowych wobec podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu oraz do przeciwdziałania występującej 

w tym obszarze „szarej strefie”. 
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Urząd nie posiadał własnych informacji na temat skali handlu internetowego 

prowadzonego na obszarze objętym właściwością urzędu. Nie podejmowano prób uzyskania, 

chociaŜby przybliŜonych, danych o ilości podatników, którzy prowadzili działalność 

w zakresie handlu internetowego z obszaru właściwości urzędu. Z powyŜszych względów 

Urząd nie posiada takŜe wiedzy na temat wielkości występującej w tym obszarze „szarej 

strefy”. Zdaniem NIK, rosnąca skala zjawiska handlu prowadzonego za pośrednictwem 

Internetu powinna wywołać zainteresowanie organu podatkowego tym obszarem rynku 

i spowodować wypracowanie odpowiednich metod kontroli. 

W Urzędzie nie było osoby zajmującej się monitorowaniem handlu internetowego. 

Trzy kontrole podatkowe przeprowadzone od początku 2007 r. podjęto na skutek sygnałów 

otrzymanych z zewnątrz. We wszystkich trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości 

w wymiarze finansowym. Urząd nie typował we własnym zakresie takich podmiotów do 

przeprowadzenia kontroli. 

W wyniku informacji przekazanych przez Izbę Skarbową w Łodzi, na przełomie 2004 

i 2005 r. Urząd zainteresował się zagadnieniem handlu internetowego. Zwrócono się do 

administratorów kilku portali aukcyjnych o udzielenie informacji o podatnikach 

dokonujących transakcji przez Internet. Urząd nie kontynuował działań z tym związanych 

w następnych latach (m.in. z uwagi na problemy z pozyskaniem danych). 

W przeprowadzonych w latach 2007-2008 r. kontrolach podatkowych Urząd 

otrzymywał juŜ takie dane o podatnikach, w stosunku do których wszczęte zostały kontrole 

podatkowe, za pośrednictwem właściwego miejscowo urzędu skarbowego, w drodze 

przeprowadzanych czynności sprawdzających. 

W dwóch referatach kontroli podatkowej w Urzędzie zatrudnionych jest 

20 pracowników. Dopiero od drugiej połowy 2007 r. rozpoczęto szkolenia o tematyce 

dotyczącej handlu internetowego. Dotychczas czterech pracowników Urzędu wzięło udział 

w takich szkoleniach. 

Pracownicy referatów kontroli podatkowej mają moŜliwość korzystania z pomocy 

informatycznych baz danych ograniczoną do zasobów posiadanych przez Urząd, 

a odnoszących się głównie do obszaru jego właściwości. Urząd zapewnia dostęp do 

programów: Kontrola, Open Office, POLTAX, LEX oraz do sieci Internet. Ponadto cztery 

osoby mają dostęp do programu, który zawiera dane o czynnościach majątkowych 

podatników, a dwie do programu ACL. 

Urząd planując kontrole uwzględniał obszary ryzyka wyznaczone w „Wojewódzkim 

Planie Dyscypliny Podatkowej” (WPDP). Nie wskazuje on jednoznacznie na prowadzenie 

przez urzędy skarbowe działań w obszarze handlu internetowego. Zdaniem NIK, kierunki 

działań określone przez WPDP oraz wytyczne Ministerstwa Finansów, obejmują takŜe 
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podmioty prowadzące działalność za pośrednictwem Internetu (np. w kategorii podatników 

nie realizujących obowiązków ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych, 

podatników podatku od towarów i usług deklarujących wysoki obrót i jednocześnie 

wykazujący w składanych deklaracjach podatkowych niewielkie kwoty podatku do wpłaty 

bądź nadwyŜki podatku naliczonego nad naleŜnym do przeniesienia na następny okres 

rozliczeniowy, „szara strefa” handlu pojazdami samochodowymi). 

W 2007 r. Urząd przeprowadził ogółem 1623 kontrole podatkowe, z tego 936 (58%) 

miało wynik pozytywny (tzn. wystąpiły nieprawidłowości). Stwierdzona w wyniku 

przeprowadzonych kontroli kwota uszczupleń podatkowych wyniosła 2.239 tys. zł, w tym 

kwota 2.300 zł wynikająca z jednej kontroli handlu internetowego. W I połowie 2008 r. 

przeprowadzono ogółem 722 kontrole, z tego 373 (52%) miało wynik pozytywny. 

Stwierdzona kwota uszczupleń podatkowych wyniosła 787 tys. zł, w tym zarejestrowano 

kwotę 8.675 zł wynikającą z jednej kontroli handlu internetowego. 

W ww. dwóch przypadkach, po przeprowadzonych kontrolach podatkowych, 

podatnicy skorzystali z moŜliwości wynikającej z art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r.  nr 8, poz. 60 ze zm.) i dokonali korekty deklaracji 

podatkowych. 

Jedna z trzech prowadzonych przez Urząd kontroli handlu internetowego, podjęta 

w 2006 r., skutkowała wszczęciem w stosunku do podatnika dwóch postępowań podatkowych 

(w grudniu 2006 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w styczniu 

2007 r. w zakresie podatku od towarów i usług). Postępowania te nie zostały dotychczas 

zakończone. 

Sposób ich prowadzenia przez organ podatkowy świadczy o braku wypracowanej 

metodyki postępowania w przypadku spraw dotyczących prowadzenia działalności poprzez 

Internet. Urząd miał problemy z zebraniem wystarczającego materiału dowodowego 

i właściwą jego oceną. Prowadzenie postępowania powierzano trzem kolejnym pracownikom. 

W okresie od marca 2007 r. do lutego 2008 r. nie dokonywano właściwie Ŝadnych analiz 

w celu wyjaśnienia sprawy i ostatecznego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. 

Stosownie do zasady wyraŜonej w art. 122 Ordynacji podatkowej, w toku 

postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym, 

a według art. 125 § 1 organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, 

posługując się moŜliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 

W ocenie NIK przedłuŜanie zakończenia postępowania podatkowego wynikało nie 

tylko z braku współdziałania ze strony podatnika, ale takŜe z zaniedbań organu podatkowego. 

Nie usprawiedliwia zatem tego stanu dwukrotna zmiana pracownika, któremu powierzono 
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prowadzenie postępowania oraz brak doświadczenia wynikający z faktu, Ŝe było to pierwsze 

postępowanie wszczęte w tego typu sprawie. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Monitorowanie obszaru handlu internetowego, przy uwzględnieniu priorytetów 

wyznaczonych Urzędowi oraz podejmowanie działań na rzecz właściwego wywiązywania 

się przez podatników prowadzących działalność gospodarczą poprzez Internet 

z obowiązków podatkowych. 

2. Zwiększenie nadzoru nad sposobem prowadzenia niezakończonego dotychczas 

postępowania podatkowego wobec podmiotu prowadzącego handel internetowy  oraz 

podjęcie działań w celu sprawnego zakończenia tego postępowania. 

3. Wypracowanie metodyki postępowania w przypadku spraw związanych z handlem 

internetowym. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Naczelnik, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Naczelnik prawo zgłoszenia na 

piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym wyŜej mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

Tadeusz Poddębniak 

Dyrektor Delegatury NIK w Kielcach 

 

 

 

 


