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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 Urzędzie Kontroli Skarbowej  

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

w celu właściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców  

i osoby fizyczne, prowadzących handel internetowy. 

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

podpisanym w dniu 24 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli UKS nie posiadał wiarygodnych informacji na 

temat skali prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem lub przy pomocy 

Internetu  przez przedsiębiorców i osoby fizyczne z województwa świętokrzyskiego.  

Mimo obowiązku prowadzenia działalności analitycznej i prognostycznej oraz 

przedstawiania wynikających z tych działań informacji i analiz organom administracji 

rządowej nałoŜonego na UKS przez art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z 29 września 1991 r. 

o  kontroli skarbowej (DzU z 2004 r. nr 8, poz.65 ze zm.), UKS ograniczał się do 

gromadzenia ogólnodostępnych informacji o skali zjawiska handlu internetowego i wartości 

tego rynku (ze źródeł prasowych, Internetu oraz opracowań Ministerstwa Finansów 
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dotyczących funkcjonowania „szarej strefy” w polskiej gospodarce). Posiadając wyłącznie 

taką wiedzę UKS prezentował stanowisko, wedle którego, ogólnokrajowe tendencje 

w zakresie wzrostu skali e-handlu, jak teŜ występujących nieprawidłowości, powtarzają się na 

obszarze województwa.  

Działania zmierzające do zmiany powyŜszej sytuacji wynikły nie z inicjatywy UKS, 

lecz Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów, na wniosek którego 

w 2006 roku wyznaczono w referacie planowania i analiz koordynatora do spraw handlu 

elektronicznego.  

Koordynator ten nie miał odpowiednich warunków działania ze względu na 

wcześniejsze ograniczenia w korzystaniu z sieci publicznej, wynikające z jej konfiguracji 

wewnętrznej. Jego praca sprowadzała się do „ręcznego” przeglądania zasobów Internetu, 

zwłaszcza portali aukcyjnych. W taki sposób prowadzony był monitoring działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Internet oraz występującej tam „szarej strefy”. Co prawda, 

w swojej pracy koordynator korzystał z dostępu do Internetu i systemów umoŜliwiających 

weryfikowanie informacji o podatnikach, lecz uzyskiwane efekty zaleŜały w duŜej mierze od 

intuicji i przypadku, a nie z prowadzenia prac analitycznych, o których mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 17 ustawy o kontroli skarbowej. Dopiero po podpisaniu w czerwcu 2008 r. umowy na 

świadczenie usługi „neostrada tp”, koordynator uzyskał pełny dostęp do Internetu.  

Kontrole dotyczące działalności handlowej prowadzonej za pośrednictwem Internetu 

zostały uznane przez Ministerstwo Finansów za zadania priorytetowe w 2007 oraz 

w 2008 roku, jednakŜe nie znalazło to odzwierciedlenia w działalności UKS.  

W 2007 r. na 136 kontroli ogółem tylko sześć dotyczyło handlu internetowego (bez 

uwzględnienia kontroli środków unijnych oraz kontroli doraźnych  krzyŜowych). W pierwszej 

połowie 2008 r. proporcja ta wynosiła 2 kontrole na 88 ogółem przeprowadzonych. 

W sierpniu 2008 r. zostało wszczęte jeszcze jedno postępowanie kontrolne.  

Wszystkie ww. kontrole miały charakter kontroli koordynowanych, a UKS opierając 

się na materiałach o podatnikach zebranych przez referat planowania i analiz, przy 

uwzględnieniu wskazówek wynikających z tematu danej kontroli (np. handel internetowy 

towarami markowymi albo towarami elektronicznymi) wytypował podmioty, które miały być 

poddane kontroli. 

Postępowania kontrolne prowadzone były w oparciu o obowiązujące przepisy 

podatkowe, na podstawie wytycznych przekazanych w programach kontroli zatwierdzonych 

przez Ministerstwo Finansów oraz procedury określonej w ustawie o kontroli skarbowej oraz 

Ordynacji podatkowej.  

We wszystkich pięciu zakończonych postępowaniach kontrolnych stwierdzono 

nieprawidłowości. Wszyscy podatnicy skorzystali z moŜliwości przewidzianej w   art. 14c 

ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej tj. dokonali korekty deklaracji. W związku z  tym 



 3 

postępowania nie zakończyły się decyzją a wynikiem kontroli – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 

lit. b. W jednym tylko przypadku, z uwagi na dokonaną przez podatnika błędną korektę, 

Dyrektor UKS wydał dodatkowo decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku 

dochodowym.  

Kwota ustaleń wynikająca z ww. pięciu postępowań kontrolnych wyniosła 40.900 zł, 

natomiast w jednym postępowaniu podatkowym, dotychczas niezakończonym, stwierdzono 

prowadzenie działalności gospodarczej niezgłoszonej do opodatkowania. 

UKS we własnych planach kontroli na 2007 r. ujął tylko jeden podmiot prowadzący 

działalność handlową przez Internet. PoniewaŜ kontrola tego podatnika nie została 

przeprowadzona, uwzględniono go w planie na I półrocze 2008 r. jako jednego z dwóch 

podatników prowadzących handel internetowy. Kontrola ta nie została dotychczas wszczęta.

 Dodatkowo, w wyniku informacji przekazanej przez komórkę wywiadu skarbowego 

UKS, wszczęte zostało we wrześniu 2007 r. dochodzenie wobec jednego podmiotu 

dokonującego sprzedaŜy przez Internet. W tym przypadku postępowanie podatkowe 

prowadził właściwy urząd skarbowy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli jako pozytywne uznaje podjęte działania szkoleniowe 

w  zakresie handlu internetowego. Pracownicy UKS, którzy wzięli udział w szkoleniach 

z  metodyki kontroli sprzedaŜy internetowej, przeprowadzili następnie szkolenie wewnętrzne. 

W ten sposób, wszystkich pracowników zapoznano z zagadnieniami związanymi z handlem 

internetowym. 

Zdaniem NIK, równieŜ pozytywnie naleŜy ocenić podjętą współpracę z policją 

w zakresie uzyskiwania informacji o handlu internetowym oraz moŜliwość współdziałania 

z innymi instytucjami na podstawie zawartych porozumień, m.in. z Izbą Skarbowa i Izbą 

Celną w Kielcach. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 

o prowadzenie działalności analitycznej oraz prognostycznej w odniesieniu do negatywnych 

zjawisk występujących w obszarze działalności gospodarczej prowadzonej poprzez Internet 

i wykorzystywanie jej do planowania kontroli. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do 

dyrektora Delegatury NIK w Kielcach, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosku 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 Kielacach 

 


