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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Finansów w zakresie egzekwowania obowiązków 

podatkowych od przedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących handel internetowy.  

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

podpisanym w dniu 29 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o  NIK, przekazuje Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Pana Ministra 

w skontrolowanym zakresie. 

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, Ŝe obroty w handlu 

prowadzonym za pośrednictwem Internetu wzrastały w ostatnich latach w znaczący sposób. 

W 2007 r. wzrosły o ponad 40% w stosunku do roku poprzedniego i stanowiły kwotę około 

7 mld zł. Z prognoz na 2008 r. wynika, Ŝe obroty w handlu internetowym mogą osiągnąć 

kwotę 12 mld złotych, co oznaczać będzie wzrost o 140% w stosunku do 2006 r.  

Minister Finansów, jako naczelny organ kontroli skarbowej (art. 8 ust.1, pkt 1 ustawy 

z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej2, jest między innymi zobowiązany do: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701. 
2 Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 65 ze zm. 
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kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania 

i wpłacania podatków stanowiących dochód budŜetu państwa; ujawniania i kontroli 

niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej. 

Pan Minister umieścił w Zadaniach kontroli skarbowej na 2007 rok zalecenia 

wnikliwego zainteresowania się handlem prowadzonym za pośrednictwem Internetu oraz 

uznał kontrole handlu internetowego, za jeden z priorytetów w Zadaniach kontroli skarbowej 

na 2008 rok.  

   NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęcie przez Departament Kontroli 

Skarbowej Ministerstwa Finansów działań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom 

mogącym występować w handlu prowadzonym za pośrednictwem Internetu. Departament 

w    swoim regulaminie organizacyjnym umieścił między innymi: prowadzenie, 

koordynowanie, analizę i nadzorowanie prac związanych z handlem internetowym oraz 

informatyczne wspomaganie typowania do kontroli przy zastosowaniu analitycznych narzędzi 

informatycznych. PowyŜsze zadania miały w szczególności być realizowane poprzez 

typowanie, zlecanie i nadzorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych w tym zakresie 

przez urzędy kontroli skarbowej oraz poprzez współpracę z Departamentem Administracji 

Podatkowej. 

W badanym okresie kontrole skarbowe koordynowane w zakresie handlu internetowego 

realizowane były w oparciu o centralne oraz wojewódzkie plany kontroli. Były one tworzone 

na podstawie prowadzonych w Ministerstwie Finansów analiz oraz monitoringu 

prowadzonego samodzielnie przez poszczególne urzędy kontroli skarbowej. 

Propozycje tematów do planu kontroli zgłaszały równieŜ komórki organizacyjne 

Ministerstwa Finansów oraz jednostki organizacyjne kontroli skarbowej (urzędy kontroli 

skarbowej). Dla kaŜdego tematu określano odrębnie metodykę doboru podmiotów do 

kontroli. 

Do analizy podmiotów prowadzących handel w Internecie słuŜyły systemy VIES, 

ALINA, Rem Dat oraz specjalistyczne oprogramowanie ARGOS (dla identyfikacji 

podmiotów zajmujących się e-handlem). Kontrolą obejmowano podmioty, w których, na 

podstawie powyŜszych analiz, stwierdzano prawdopodobieństwo występowania 

nieprawidłowości.  

W 2007 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły i zakończyły 145 kontroli 

jednostkowych w zakresie handlu internetowego. W ich wyniku stwierdzono m.in., Ŝe 

42 podmioty prowadzące handel w Internecie, mimo iŜ spełniały wymogi określone w art. 

2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej3, nie zarejestrowały 

prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem finansowym4 wszystkich ww. kontroli 

                                                 
3 Dz. U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm. 
4 Efekt finansowy – naleŜność budŜetu państwa z tytułu niezapłaconych podatków 
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zakończonych w 2007 r. była kwota 4,2 mln zł (wzrost o ponad 90% w porównaniu do 

2006 r.). W I półroczu 2008 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły 96 kontroli 

jednostkowych. Stwierdzono, Ŝe 37 podmiotów nie zarejestrowało prowadzonej działalności 

gospodarczej, mimo spełniania wymogów wynikających z ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Efektem finansowym wszystkich ww. 96 kontroli była kwota 5,4 mln zł 

(wzrost o ponad 130% w porównaniu do 2007 r.).  

Kontrole w zakresie handlu internetowego w latach 2007-2008 (I półrocze) 

prowadzone były równieŜ przez urzędy skarbowe podlegające Departamentowi Administracji 

Podatkowej Ministerstwa Finansów. W 2007 r. przeprowadzono na terenie całego kraju 

812 postępowań kontrolnych (co stanowi średnio ponad 2 kontrole na urząd skarbowy), 

w  wyniku których uzyskano efekty finansowe w wysokości 2,7 mln zł, a w I półroczu 2008 r. 

przeprowadzono 569 kontroli podatkowych (średnio około 1,5 kontroli na urząd skarbowy), 

w wyniku których uzyskane efekty finansowe wyniosły 2,5 mln zł.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie przez Departament Kontroli 

Skarbowej Ministerstwa Finansów szkoleń w zakresie handlu internetowego. W badanym 

okresie Departament ten zorganizował trzy szkolenia w tym zakresie. Celem prowadzonych szkoleń 

było podwyŜszenie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych przez powołanych w 

urzędach kontroli skarbowej koordynatorów ds. e-handlu. W programie szkoleń było m.in. 

opracowanie metodologii wyszukiwania podmiotów w Internecie, ich identyfikacji, analiza 

prowadzonej sprzedaŜy oraz gromadzenie innych informacji dla przygotowania kontroli. 

Szkolenia prowadzili przedstawiciele podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania 

siecią oraz prowadzenia internetowych portali aukcyjnych. W  zakresie wykrywania 

nieprawidłowości w handlu internetowym, szkolącymi byli przedstawiciele organów ścigania, 

banków i środowisk naukowych. W trakcie szkoleń przedstawiano moŜliwości w zakresie: 

wykrywania w sieci śladów prowadzonej działalności, pozyskiwania i zabezpieczania 

dowodów pozyskanych w formie elektronicznej, moŜliwości pozyskiwania informacji 

dokumentujących zawieranie transakcji internetowych oraz skuteczne metody analizy 

pozyskanych danych.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 

zawartych w tym wystąpieniu.  
 

 

 

 


