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podstawowe prawa podatników określono 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 
podatkowa2 (dalej: ordynacja podatkowa) 
jako zasady ogólne prawa podatkowego 
i w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej3 (dalej: usdg), 

regulującej m.in. kwestie związane z wy-
konywaniem kontroli podatkowej.

w kontroli skoncentrowano się na zba-
daniu, czy organy podatkowe przestrzegają 
praw podatników, czy traktują ich przyjaź-
nie oraz czy nie nadużywają prawa i swojej 

Obsługa obywateli przez administrację

Przestrzeganie praw podatników przez  
wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe

Prawa podatników w Polsce określone w ustawie Ordynacja podatkowa i w ustawie 
o  swobodzie działalności gospodarczej w większości przypadków są przestrzegane.  
Organy podatkowe, pomimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych (nieprecy-
zyjne i niespójne prawo podatkowe, duże obciążenie bieżącą pracą, niedobory kadrowe,  
a niekiedy brak współpracy podatników z urzędem), coraz trafniej wydają decyzje, 
o czym świadczy zmniejszający się odsetek decyzji uchylonych w postępowaniach od-
woławczych i przez sądy administracyjne. Podejmują też wiele działań w celu uła-
twienia podatnikom rozliczeń i generalnie, poza przypadkami opisanymi w informacji  
o wynikach kontroli1, przestrzegają praw podatników. Na przestrzeni ostatnich lat 
zmniejsza się odsetek decyzji wymiarowych uchylonych przez organ odwoławczy 
i  przez sądy administracyjne. Nadal jednak jakość decyzji jest niezadowalająca,  
chociaż nie stwierdzono świadomego łamania prawa przez urzędników. Znacznie 
zwiększył się odsetek decyzji organów pierwszej instancji, od których podatnicy zło-
żyli odwołania. Rozwiązania wymaga problem zmienności i niejasności przepisów, 
a także niewydolny system wydawania i zmiany interpretacji prawa podatkowego.

WiesłaWa szymańska

kontrola i audyt  

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli przestrzegania praw podatników 
przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe, nr ewidencyjny 26/2014/P13/039KBF, czerwiec 2014 r.

2 DzU.2012.749 ze zm.
3 DzU.2013.672 ze zm.
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przewagi jako organ państwowy. oceniona 
została praca organów podatkowych w ta-
kich obszarach jak: prawidłowość prowa-
dzenia kontroli podatkowych, postępowań 
podatkowych i jakości wydawanych decy-
zji wymiarowych, wykorzystanie upraw-
nień do nadawania decyzjom rygoru na-
tychmiastowej wykonalności, stosowa-
nie instytucji zabezpieczenia zobowiązań  
podatkowych, a także realizacja zadań 
mających na celu ułatwienie prowadze-
nia działalności gospodarczej, zapewnienie 
sprawnej i przyjaznej obsługi podatnika, 
działalność informacyjna. skontrolowano 
też jakość prawa, wpływ niejasnych i nie-
spójnych przepisów na rozliczenia podat-
ników, pracę organów podatkowych, skut-
ki złego stosowania prawa oraz działania 
Ministra Finansów w kierunku poprawy 
jakości i zapewnienia jednolitego stoso-
wania prawa. 

kontrolę przeprowadzono w Mini ster-
stwie Finansów, w sześciu z 16 izb skar-
bowych (37,5% populacji) oraz w 12 urzę-
dach skarbowych (3 % populacji) na terenie  
sześciu województw. Badaniami objęto 
okres od początku 2012 r. do czasu za-
kończenia czynności kontrolnych (gru-
dzień 2013 r.) oraz stan faktyczny w okre-
sie wcześniejszym, mający bezpośredni 
związek z badanymi zagadnieniami. 

w programie kontroli zostały uwzględ-
nione materiały przekazane – na prośbę 
nIk – przez rzecznika praw oby wa-
tel skich, konfederację lewia tan i kon-
federację pracodawców rzeczypospolitej 

polskiej. wykorzystano także skargi i wnio-
ski, jakie wpłynęły do nIk. 

Jakość decyzji podatkowych
na przestrzeni ostatnich lat systema-
tycznie spada odsetek decyzji wymiaro-
wych uchylonych przez organ odwoław-
czy (w stosunku do złożonych odwołań) 
i przez sądy administracyjne. nadal jed-
nak jakość decyzji jest niezadowalająca. 
Znacznie zwiększył się odsetek decyzji 
organów pierwszej instancji, od których 
podatnicy złożyli odwołania.

w 2012 r. podatnicy złożyli odwołania 
od 22% decyzji pokontrolnych organów 
pierwszej instancji dotyczących Vat, pIt 
i CIt, co oznacza wzrost w porównaniu 
z 2011 r. (18,2%) o 3,8 punktu procen-
towego. w I półroczu 2013 r. odwołania  
dotyczyły 30 % decyzji. 

Dyrektorzy izb skarbowych w 2012 r., 
jako organy drugiej instancji, w wyniku 
rozpatrzenia 23 716 odwołań podatników 
uchylili 35,5% decyzji pokontrolnych na-
czelników urzędów skarbowych i dyrek-
torów urzędów kontroli skarbowej doty-
czących Vat, pIt i CIt. w porównaniu 
z 2011 r. odsetek uchylonych decyzji orga-
nów pierwszej instancji (38,8%) był niż-
szy o 3,3 punktu procentowego. w I pół-
roczu 2013 r. uchylonych zostało 34,4% 
takich decyzji4. 

wojewódzkie sądy administracyjne 
(wsa) w 2012 r. w wyniku rozpatrzenia 
4025 skarg podatników na rozstrzygnięcia 
dyrektorów izb skarbowych uchyliły 14,7% 

4 Dane na podstawie sprawozdań z działalności Departamentu Administracji Podatkowej według załączni-
ka nr 19b Informacja o decyzjach pokontrolnych i odwołaniach (VAT, PIT, CIT) i załącznika nr 19c Informa-
cja o rozstrzygnięciach drugiej instancji (VAT, PIT, CIT), Ministerstwo Finansów.
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zaskarżonych decyzji, tj. mniej o 3,2 punk-
tu procentowego niż w 2011 r. (17,9%). 
w I półroczu 2013 r. uchylonych zostało 
19,7% decyzji dyrektorów izb skarbowych5. 

poprawił się także wskaźnik niekorzyst-
nych dla organów podatkowych orzeczeń 

naczelnego sądu administracyjnego 
(nsa) z  20,2% w  2011  r. do 18,7% 
w 2012 r. (o 1,5 punktu procentowego) 
i 17,9% w I półroczu 2013 roku6.

Duża liczba uchylonych decyzji i spo-
rów z podatnikami przyczynia się do 

5 Dane według zestawień zbiorczych opracowanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych 
z izb skarbowych. W 2012 r. i w I półroczu 2013 r. izby skarbowe otrzymały ogółem 6005 orzeczeń WSA, 
w tym 981 (16,3%) uchylających decyzje pokontrolne izb skarbowych.

6 Dane według zestawień zbiorczych opracowanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych 
z izb skarbowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Rysunek 1. Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w relacji do wydanych decyzji (w %)
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Rysunek 2. Decyzje uchylone przez dyrektorów izb skarbowych (w %)
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spadku zaufania obywateli do organów 
po datkowych. 

Ministerstwo Finansów analizowało 
przyczyny uchylania decyzji wymiaro-
wych. wyniki przeprowadzonych ana-
liz stały się podstawą planowanych przez 
Ministra Finansów zmian struktury or-
ganizacyjnej izb i urzędów skarbowych.

Skutki finansowe  
wadliwych decyzji
w latach 2008–2010 zmniejszała się kwota 
wypłaconych przez urzędy skarbowe od-
setek z tytułu uchylenia wadliwych decy-
zji. w 2010 r. urzędy skarbowe wypłaci-
ły z tego tytułu 62,3 mln zł. od 2011 r. 
kwoty odsetek z tytułu uchylenia wadli-
wych decyzji rosną. w 2012 r. wynio-
sły 120,9 mln zł, a w I półroczu 2013 r.  
162,3 mln zł7. 

wzrost wypłaconych odsetek wynika 
ze zmiany w 2011 r. stanowiska Ministra 
Finansów i organów podatkowych w spra-
wie przyznania podmiotom zagranicz-
nym prawa do ubiegania się o wypłatę 
odsetek za nieterminowy zwrot podat-
ku od towarów i usług. 

w latach 2008–2012 urzędy skarbowe 
wydały 1,1 mln zł na odszkodowania i zwro-
ty kosztów postępowań sądowych. w I pół-
roczu 2013 r. wypłacono 14,1 mln zł, tj. po-
nadtrzynastokrotnie więcej niż w latach 
2008–20128. na wzrost kwoty wypłaco-
nych odszkodowań i kosztów postępowa-
nia sądowego wpłynęła wypłata 13,7 mln zł  

dokonana w związku z wyrokiem sądu 
okręgowego w katowicach z 25 paździer-
nika 2012 r., zasądzającym od Dyrektora 
Urzędu kontroli skarbowej w katowicach 
i Dyrektora Izby skarbowej w katowicach 
odszkodowania z tytułu odpowiedzialno-
ści skarbu państwa za działanie organu 
władzy publicznej. sąd najwyższy 12 lis - 
topada 2013 r. przyjął do rozpatrzenia 
skargę kasacyjną prokuratorii Generalnej. 
sprawa jest w toku.

Odpowiedzialność  
urzędników za błędy
w 2012 r. i w I połowie 2013 r. przeciwko 
urzędnikom organów podatkowych i skar-
bowych nie były wszczynane postępowa-
nia w celu ustalenia odpowiedzialności za 
błędy na podstawie ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2011 r. o odpowiedzialności majątko-
wej funkcjonariuszy publicznych za rażą-
ce naruszenie prawa9, która weszła w życie 
17 maja 2011 r. 

Interpretacje podatkowe 
(indywidualne i ogólne)
na podstawie art. 14b ordynacji podat-
kowej na pisemny wniosek zainteresowa-
nego Minister Finansów wydaje, w jego  
indywidualnej sprawie, interpretację in-
dywidualną. 

w  imieniu Ministra Finansów in-
terpretacje indywidualne sporządza-
ne były przez Biura krajowej Informacji 
podatkowej (kIp) działające przy Izbach 

7 Dane na podstawie sprawozdań z działalności Departamentu Administracji Podatkowej według załącznika 
nr 13 Koszty wadliwych decyzji, Ministerstwo Finansów.

8 Dane na podstawie sprawozdań z działalności Departamentu Administracji Podatkowej według załącznika 
nr 13a Informacja o wypłaconych odszkodowaniach, Ministerstwo Finansów.

9 DzU.2011.34.173.
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skarbowych w Bydgoszczy, katowicach, 
Łodzi, poznaniu i w warszawie. 

w 2012 r. dyrektorzy pięciu izb skarbo-
wych wydali 36 816 interpretacji indywi-
dualnych, a w I półroczu 2013 r. – 17 410 
interpretacji. w porównaniu z 2008 r. 
(24 125) liczba wydanych w 2012 r. in-
terpretacji była wyższa o 52%10. w kon-
sekwencji obniżyła się jakość wydanych  
interpretacji. rosła liczba interpretacji 
oczekujących na weryfikację (zmianę) 
przez Mini stra Finansów i liczba skarg 
do sądów administracyjnych na wydane 
interpretacje indywidualne. 

Zmiany z urzędu błędnych interpretacji 
indywidualnych dokonywane były przez 
Ministra Finansów po znacznym upływie 
czasu. powyżej trzech miesięcy trwa-
ła weryfikacja 144 spośród 165 (87,3%) 

analizowanych interpretacji indywidual-
nych, w tym 65 interpretacji zmieniono 
po upływie od czterech do sześciu miesię-
cy od daty wpływu sprawy, 43 interpreta-
cje po upływie od siedmiu do 12 miesięcy, 
36 interpretacji po upływie ponad 12 mie-
sięcy (do pięciu lat od daty wpływu spra-
wy do departamentu merytorycznego). tak 
długie terminy naruszają zasadę pogłębia-
nia zaufania do organów podatkowych wy-
rażoną w art. 121 ordynacji podatkowej.

w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. licz-
ba interpretacji indywidualnych zaskarżo-
nych do sądów administracyjnych wzro-
sła o 21% (z 2109 do 2552), a w I półro-
czu 2013 r. w porównaniu z I półroczem 
2012 r. o 2,4% (z 1284 do 1315). w bada-
nym okresie zaskarżona została co czter-
nasta interpretacja indywidualna.

10 Największy wzrost wydanych interpretacji nastąpił w 2011 r. po zmianach w ustawie o podatku od towa-
rów i usług, Departament Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Rysunek 3. Wydane interpretacje prawa podatkowego
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w 2012 r. i I półroczu 2013 r. wsa roz-
strzygnęły 3867 skarg i uchyliły 2175 in-
terpretacji indywidualnych, tj. 56,2% in-
terpretacji zaskarżonych. wskaźnik uchy-
lonych interpretacji indywidualnych  
dotyczących pIt, CIt i Vat (57%) w ba-
danym okresie był ponad trzy razy wyż-
szy od wskaźnika uchylonych decyzji  
podatkowych. nsa wydał 787 orzeczeń 
niekorzystnych dla organów podatkowych 
(55,2% rozpatrzonych skarg)11.

wysoki wskaźnik zaskarżonych i uchy-
lonych interpretacji prawa podatkowego 
był skutkiem funkcjonowania nieprzej-
rzystych przepisów prawa podatkowego 
i opóźnień w dokonywaniu przez Ministra 
Finansów zmian błędnych interpretacji. 

kontrola w trzech skontrolowanych 
izbach skarbowych (w Łodzi, w poznaniu 
i w warszawie) wykazała, że w badanych 
sprawach przyczyną uchylania interpretacji  
przez sądy administracyjne było narusze-
nie prawa materialnego poprzez błędną 
interpretację przepisów ustaw podatko-
wych, nieodnoszenie się do części argu-
mentacji przedstawionej przez podatnika  
lub powoływanego przez niego orzecznic-
twa, a także naruszenie przepisów pro-
cesowych (np. art. 14 ust. 1, art. 14c § 1 
i 2, art. 14e § 1, art. 14h ordynacji po-
datkowej). stwierdzono także powoła-
nie się przez Dyrektora Izby skarbowej 
w warszawie na uchylony przed wydaniem 
interpretacji wyrok sądu, niewykonanie  

11 Departament Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Rysunek 4. Interpretacje zaskarżone do WSA       Interpretacje uchylone przez WSA

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2011 2012 2013  

(I półrocze)  

2 109

2 552

1 315

57,5

57,0

56,5

56,0

55,5

55,0

54,5

54,0

53,5

53,0

52,5
2011 2012 2013  

(I półrocze)  

55,4

57,2

54,3

%



104 kontrola państwowa – 104 –

kontrola i audyt   Wiesława Szymańska

w pełni (przez Dyrektora Izby skarbowej 
w  Łodzi) zaleceń zawartych w  wy-
roku wsa w Łodzi uchylającym po-
przednią interpretację w tej samej spra-
wie, jak również wydanie interpreta-
cji sprzecznej z wydaną wcześniej przez 
inny organ (Dyrektora Izby skarbowej  
w poznaniu). 

w kontrolowanych izbach skarbowych 
interpretacje były wydawane tuż przed 
upływem trzymiesięcznego terminu okre-
ślonego w art. 14d ordynacji podatkowej. 
na przykład w Izbie skarbowej w poznaniu 
tylko 4% interpretacji wydano w terminie 
nie dłuższym niż miesiąc-półtora miesią-
ca, a 3% w terminie od półtora do dwóch 
miesięcy. w terminie krótszym niż upływ 
trzeciego miesiąca załatwiano głównie spra-
wy nieskomplikowane, w odniesieniu do 
których pracownik miał już „wzór” w po-
staci wydanej interpretacji. przyczyną dłu-
gich terminów było bardzo duże obciąże-
nie pracą. także wezwania o uzupełnienie 
wniosku w sprawie wydania interpretacji 
indywidualnej kierowane były kilka-kilka-
naście dni przed upływem trzymiesięcz-
nego terminu jej wydania. 

Departament polityki podatkowej 
Ministerstwa Finansów przeprowadził 
analizę funkcjonowania systemu nadzo-
ru nad jednolitością i prawidłowością sto-
sowania przepisów prawa podatkowego. 
w analizie zwrócono uwagę na niską sku-
teczność w postępowaniach sądowych do-
tyczących interpretacji, nieefektywność 
i przewlekłość procedury zmiany błędnych 
interpretacji oraz na potencjalne skutki 
braku zmian nieprawidłowych interpreta-
cji, takie jak narażenie Ministra Finansów 
na zarzut braku przejrzystości stosowa-
nia prawa podatkowego, zniechęcanie do 

inwestycji, podważanie zaufania do admi-
nistracji podatkowej, generowanie dodat-
kowych wniosków o wydanie interpretacji 
ogólnej, naruszenie zasady równowagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorców w związku  
z funkcjonowaniem zasady nieszkodze-
nia w przypadku zastosowania się do tre-
ści nawet nieprawidłowej interpretacji  
indywidualnej. 

Zgodnie z art. 14a ordynacji podatko-
wej Minister Finansów dąży do zapewnie-
nia jednolitego stosowania prawa podat-
kowego, dokonując w szczególności jego  
interpretacji (interpretacje ogólne). 

w 2012 r. i I półroczu 2013 r. Minister 
wydał 12 interpretacji ogólnych z urzę-
du. w tym samym czasie podatnicy zło-
żyli łącznie 75 wniosków o wydanie in-
terpretacji ogólnej. Minister Finansów 
wydał osiem interpretacji ogólnych i zmie-
nił jedną interpretację ogólną, pozostawia-
jąc 67 wniosków podatników o wydanie 
interpretacji bez rozpatrzenia. w więk-
szości wypadków przyczyną było niespeł-
nienie przez podatników wymogu wyni-
kającego z art. 14a § 2 pkt 2 ordynacji  
podatkowej, dotyczącego wskazania nie-
jednolitego stosowania przepisów prawa 
podatkowego w określonych decyzjach, 
postanowieniach oraz interpretacjach in-
dywidualnych.

Ministerstwo Finansów dokonało analizy 
systemu nadzoru nad jednolitością i prawi-
dłowością interpretacji i analizy funkcjo-
nowania krajowej Informacji podatkowej. 
w wyniku tej analizy unormowano zasa-
dy współpracy przy wydawaniu interpre-
tacji ogólnych na wniosek, uproszczono 
procedurę zmiany błędnych interpreta-
cji, podjęto prace nad usprawnieniem kon-
taktów podatników z krajową Informacją 
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podatkową. Zmiana struktury organiza-
cyjnej i funkcjonowania ośrodków wydają-
cych interpretacje indywidualne jest pla-
nowana na początku 2015 r.

Wyniki kontroli  
w organach podatkowych i w MF
Kontrola podatkowa  
i czynności sprawdzające

ograniczenia czasu prowadzenia kon-
troli podatkowej wprowadzone w usta-
wie o swobodzie działalności gospodar-
czej przyczyniły się do poprawy sytuacji 
podatników. 

kontrolowane urzędy skarbowe, z wyjąt-
kiem Us w pile (jedna sprawa12), nie nad-
używały uprawnień do przedłużania czasu 
trwania kontroli i terminu zakończenia 
kontroli, określonych w art. 83 ust. 1 usdg. 
w badanych sprawach (po 15 w każdym 
urzędzie) powodem przedłużenia czasu 
trwania kontroli, do których miały zasto-
sowanie ograniczenia określone w art. 83 
ust. 1 ustawy, było najczęściej ujawnienie 
w trakcie kontroli zaniżenia zobowiązania 
podatkowego lub zawyżenia straty w wy-
sokości przekraczającej 10% zadeklarowa-
nego zobowiązania/straty, tj. przyczyna 
wskazana w art. 83 ust. 3a ustawy.

w kontrolach, w których limit czasu 
trwania nie obowiązywał (art. 83 ust. 2 
ustawy), przedłużenie terminu zakoń-
czenia kontroli w stosunku do terminu 

wskazanego w upoważnieniu do kontroli,  
następowało w uzasadnionych wypadkach, 
gdy występowały przesłanki, o których 
mowa w art. 83 ust. 2 pkt. 2 i 5 ustawy, 
to jest gdy istniała potrzeba przeprowa-
dzenia postępowania dowodowego przed 
dokonaniem zwrotu podatku Vat lub dla 
przeciwdziałania popełnieniu przestęp-
stwa lub wykroczenia skarbowego lub za-
bezpieczenia dowodów jego popełnienia. 

przyczyną przedłużania kontroli było 
także utrudnianie kontroli przez podatni-
ka (poprzez nieodbieranie koresponden-
cji, niestawianie się w miejscu prowadze-
nia kontroli, niezapewnienie dostępu do 
dokumentacji czy wręcz utrudnianie do-
stępu do dokumentów). 

kontrolą podatkową i czynnościami 
sprawdzającymi obejmowano głównie 
bieżące rozliczenia podatników (80-90% 
za ostatnie trzy lata podatkowe). Było to 
korzystne dla podatników, gdyż w miarę 
wcześnie upewniali się, że ich rozliczenie 
było prawidłowe. prowadzenie kontroli 
za odległe okresy rozliczeniowe wynikało 
– z nielicznymi wyjątkami – z przyczyn nie-
zależnych od urzędów13, a nie w celu nali-
czenia jak najwyższych odsetek za zwłokę. 
stwierdzono jednak, że w Us warszawa-
-Ursynów jedna trzecia przeprowadzonych 
kontroli dotyczyła rozliczeń sprzed co naj-
mniej trzech lat. także w Us w pile więk-
szość analizowanychz kontroli (12 z 19),  

12 W US w Pile czas trwania kontroli małego przedsiębiorcy przekroczył o 27 dni czas określony w art. 83 
ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (18 dni).

13 Na przykład ze złożenia przez podatnika korekty zeznań za lata wcześniejsze wraz z wnioskiem o stwier-
dzenie nadpłaty, z niezłożenia korekty deklaracji pomimo wezwań kierowanych do podatnika, z potrze-
by rozszerzenia zakresu kontroli za lata wcześniejsze w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w toku kontroli dotyczących okresów bieżących, z błędów w zeznaniach podatkowych lub wiązało się z in-
formacjami pochodzącymi od organów zewnętrznych (UKS, organy ścigania, inne organy podatkowe).
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przeprowadzonych w 2012 r. dotyczyła 
(w całości lub częściowo) rozliczeń sprzed 
4-5 lat. wyjaśniano, że priorytetem były 
kontrole pilne (terminowe), dotyczące 
zwrotów podatku Vat i nadpłat w po-
datkach dochodowych.

prowadzenie kontroli rozliczeń za odle-
głe okresy rozliczeniowe (4-5 lat wstecz) 
nie jest korzystne dla podatników, gdyż 
z dużym opóźnieniem dowiadują się, że ich 
rozliczenie nie jest prawidłowe, a w przy-
padku błędu w rozliczeniu są narażeni 
na zapłatę zaległego podatku i odsetek za 
zwłokę. pozostaje również niewiele czasu 
na wszczęcie postępowania podatkowego 
i wydanie decyzji wymiarowej z uwagi na 
zbliżający się termin przedawnienia zobo-
wiązania podatkowego. 

w trzech urzędach naruszone zostały  
prawa podatników w zakresie zawiada-
miania o wszczęciu kontroli podatkowej 
i o niezakończeniu kontroli w terminie  
(ogółem pięć przypadków), określo-
ne w art. 79 ust. 7 i art. 83 ust. 3 usdg 
(w podkarpackim Us w  rzeszowie, 
w lubuskim Us w Zielonej Górze i w Us 
w pile). w dwóch urzędach wysłano do 
kontrolowanych postanowienia o przedłu-
żeniu terminu zakończenia kontroli lub 
o zmianie terminu zakończenia kontro-
li dopiero w ostatnim lub przedostatnim 
dniu tego terminu, co spowodowało, że 
o powyższym fakcie kontrolowani dowie-
dzieli się już po jego upływie (10 przypad-
ków w Us w skierniewicach i siedem w Us 
w pile). takie działania były nierzetelne 
i podważały zaufanie podatników do orga-
nu podatkowego. Utrudniały kontrolowa-
nym właściwą organizację pracy w związ-
ku z prowadzoną kontrolą. w Us w pile 
(w dwóch przypadkach na 15 badanych 

kontroli) i w Us warszawa-Ursynów lako-
nicznie określano przyczynę zmiany ter-
minu zakończenia kontroli, nie wskazując  
konkretnych czynności przewidzianych 
do realizacji. Było to działanie nierzetel-
ne, gdyż ustalanie stanu faktycznego zgod-
nie z zasadą prawdy obiektywnej stanowi 
istotę tego postępowania. 

na 4410 przeprowadzonych kontroli 
właściwych (obejmujących pełny okres 
rozliczeniowy) i 1020 kontroli doraź-
nych oraz 181 kontroli w toku podatnicy  
złożyli ogółem sześć ponagleń do orga-
nu odwoławczego na długotrwałość kon-
troli podatkowej (na podstawie art. 141 
ordynacji podatkowej) i siedem sprzeci-
wów wobec podjęcia i wykonywania czyn-
ności przez organ kontroli (na podstawie 
art. 84c usdg). naczelnicy urzędów pra-
widłowo uznali ponaglenia za bezzasad-
ne. natomiast dyrektorzy dwu izb skarbo-
wych uwzględnili zażalenia podatników 
na trzy sprzeciwy, co w konsekwencji do-
prowadziło do odstąpienia od czynności 
kontrolnych prowadzonych przez Łódzki 
Us i podkarpacki Us. 

w sześciu kontrolowanych urzędach 
skarbowych urzędnicy nadużywali 
uprawnień do przeprowadzania czynno-
ści sprawdzających żądając przedstawienia  
dokumentów i informacji, na podstawie 
których można ustalić, czy podatnicy  
są zobowiązani do posiadania kasy fiskal-
nej. Dwa urzędy (Us skierniewice i Us 
w krośnie odrzańskim) zamieszczały po-
uczenie, że uchylanie się od obowiązku 
złożenia żądanych informacji, dokumen-
tów i wyjaśnień spowoduje sankcje karne 
z ustawy kodeks karny skarbowy (w żad-
nym przypadku sankcji karnej nie zasto-
sowano). Żądanie w ramach czynności 
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sprawdzających przedłożenia takich doku-
mentów i informacji wykracza poza upraw-
nienia wynikające z art. 272 pkt 3 i art. 82 
ordynacji podatkowej, na które powo-
ływano się w wezwaniach. sprawdzenie, 
czy podatnicy wywiązują się z obowiąz-
ku stosowania kasy fiskalnej powinno być 
przeprowadzone w kontroli podatkowej.

Stosowanie zasad ogólnych prawa podat - 
kowego14 w postępowaniach podatkowych

postępowania podatkowe były w większo-
ści przypadków prowadzone terminowo, 
przy zapewnieniu podatnikom czynnego 
w nich udziału. 

w kontrolowanych urzędach skarbo-
wych w 2012 r. i I półroczu 2013 r. trzy 
czwarte (74,4%), spośród 2407 postępo-
wań podatkowych15 zostało zakończonych 
w terminie do dwóch miesięcy, 19,9% po-
stępowań trwało od dwóch do sześciu mie-
sięcy, a powyżej sześciu miesięcy 5,7% 
postępowań (w dziewięciu urzędach). 

najdłużej prowadzono postępowania po-
datkowe w pierwszym Us w Gdańsku (od 
sześciu do dziewięciu miesięcy w 63 spra-
wach, 10-14 miesięcy w dziesięciu spra-
wach) i w Us w pile (od sześciu do 10 
miesięcy w 23 sprawach i 11-12 miesięcy 
w 19 sprawach). 

na podstawie zbadanych przez nIk 
192 postępowań podatkowych (od dzie-
więciu do 21 w każdym urzędzie) ustalono, 
że 187 postępowań prowadzono bez zbęd-
nej zwłoki, pomimo przekroczenia termi-
nu określonego w art. 139 § 1 ordynacji 
podatkowej, co było uzasadnione rodzajem 
i charakterem prowadzonych czynności16. 
podatnicy byli zawiadamiani o przyczynach 
niedotrzymania terminu ze wskazaniem 
nowego terminu załatwienia sprawy, zgod-
nie z art. 140 § 1 ordynacji podatkowej. 

naruszenie zasady szybkości i pro-
stoty działania, określonej w art. 125 
ordynacji podatkowej stwierdzono w Us 
w pile i w Us w krośnie odrzańskim17. 

14 Zasady ogólne postępowania podatkowego są to podstawowe (przewodnie) reguły postępowania, uzna-
ne za takie przez ustawodawcę. Zostały uregulowane w art. 120 do 129 Ordynacji podatkowej. Należą 
do nich m.in. Zasada praworządności (art. 120), Zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych 
(art. 121 § 1), Zasada prawdy obiektywnej (art. 122), Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu 
podatkowym (art. 123), Zasada szybkości działania (art. 125), Zasada dwuinstancyjności (art. 127), Za-
sada trwałości ostatecznych decyzji (art. 128). W postępowaniu podatkowym oprócz zasad ogólnych ure-
gulowanych w Ordynacji podatkowej obowiązują zasady prawa wypływające z Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej (w art. 2, 7, 31 ust. 3, 45, 51, 63, 78), zasady przyjęte w prawie Unii Europejskiej oraz zasa-
dy prawa wypracowane w doktrynie prawa, stanowiące uogólnienie rozwiązań ogólnych.

15 Dane o zakończonych postępowaniach podatkowych na podstawie systemu informatycznego Poltax, 
użytkowanego w urzędach skarbowych.

16 Przyczynami przedłużenia postępowań podatkowych było między innymi oczekiwanie organu podatkowe-
go na dokumenty i wyjaśnienia podatników, a także na informacje od innych organów, wystąpienia urzę-
du do kontrahentów, instytucji i innych organów podatkowych, przesłuchanie świadków, oczekiwanie na 
czynności sprawdzające u kontrahentów, nieprzedłożenie dokumentacji przez podatnika, wezwanie po-
datnika do uzupełnienia materiału dowodowego lub odtworzenia utraconej dokumentacji księgowej oraz 
obszerny materiał dowodowy.

17 W US w Krośnie Odrzańskim pierwszą czynność w podstępowaniu podatkowym podjęto po blisko trzech mie-
siącach od wszczęcia postępowania. W US w Pile zawiadomienia o niezakończeniu w terminie trzech postę-
powań w zakresie podatku VAT i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wysłano do podatników tuż 
przed upływem dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania, czym naruszono art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej.
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postępowanie tych urzędów w czterech 
sprawach było nierzetelne. 

w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. dyrek-
torzy izb skarbowych uchylili lub uchylili  
i przekazali do ponownego rozpatrze-
nia 570 decyzji naczelników kontrolowa-
nych urzędów skarbowych, co stanowiło 
13,5% decyzji wydanych i 59,3% decyzji, 
od których podatnicy złożyli odwołania18. 
Główną przyczyną uchylania decyzji orga-
nów pierwszej instancji w kontrolowanym 
okresie (101 decyzji, tj. 86,3% badanych 
przez nIk spraw) były braki w postępo-
waniu dowodowym i błędy proceduralne, 
świadczy to o braku staranności w ustala-
niu i dokumentowaniu stanu faktyczne-
go, a także w ocenie zgromadzonych do-
wodów, co było działaniem nierzetelnym. 

naczelnicy urzędów skarbowych jako 
przyczynę wadliwości wydawanych de-
cyzji wskazywali złożony charakter spraw 
i niestabilność przepisów prawa, powodu-
jącą, iż zarówno pracownicy urzędu, jak 
i podatnicy popełniają błędy w jego inter-
pretowaniu, a także braki kadrowe i rota-
cję pracowników orzecznictwa, podczas 
gdy w tym zakresie wymagana jest szero-
ka wiedza z zakresu prawa podatkowego 
oraz umiejętność stosowania prawa w prak-
tyce; kolejne przyczyny to niskie wyna-
grodzenia i nadmierne obciążenie pracą. 
przyczyną niewyjaśnienia wszystkich oko-
liczności sprawy było też utrudnianie po-
stępowania przez podatników, którzy uni-
kali kontaktu z organem, a na etapie po-
stępowania odwoławczego przedstawiali 

nowe dowody. Decyzje były uchylane rów-
nież z innych powodów niezależnych od 
urzędów, na przykład pozyskania nowych 
dowodów z innego organu podatkowego 
lub uchylenia wcześniejszej decyzji przez 
inny organ.

przyczyną uchylenia części decyzji 
(np. 12 spraw w Drugim Mazowieckim Us 
w warszawie) była zmiana linii orzeczni-
czej sądów administracyjnych i rozbieżność  
orzecznictwa sądów administracyjnych, 
rozstrzygnięcie przez nsa w składzie 
siedmiu sędziów problemu merytorycz-
nego, przyjęcie wykładni prawa wspól-
notowego wynikającej z wyroków trybu-
nału sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
a  także niezgodność przepisu prawa  
z konstytucją rp.

konsekwencje prawnopodatkowe nie-
precyzyjnych przepisów były znaczne. 
w Drugim Mazowieckim Us w warszawie 
kwoty zwrócone podatnikom po wyroku 
trybunału sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o. począwszy 
od 2007 r. wyniosły 109,8 mln zł. koszty 
te będą jeszcze wyższe, gdyż jest jeszcze 
wielu podatników, którzy mają prawo 
żądać zwrotu nadmiernie pobranych kwot. 

w badanych przez nIk sprawach nie 
wystąpiły przypadki wielokrotnego uchy-
lenia przez izbę skarbową decyzji wymia-
rowej urzędu w tej samej sprawie i prze-
kazania jej do ponownego rozpatrzenia na 
skutek niewypełnienia przez urząd zaleceń 
organu odwoławczego, sformułowanych 

18 W 2012 r. i w I półroczu 2013 r. w kontrolowanych urzędach zostało wydanych 4224 decyzji pokontrol-
nych. Podatnicy złożyli odwołania od 962 decyzji (22,8%). Dane na podstawie systemu informa tycznego 
Poltax.
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w decyzji uchylającej decyzję wymiarową. 
w prowadzonych ponownie postępowa-
niach uzupełniano materiał dowodowy. 
od wydanych w ich wyniku decyzji po-
datnicy nie odwoływali się, lub w przy-
padku odwołania, decyzje były utrzy-
mane przez dyrektorów izb skarbowych, 
gdyż wyjaśnione zostały wszystkie oko-
liczności faktyczne, istotne dla sprawy. 
w żadnym przypadku powodem uchylenia  
decyzji naczelnika urzędu skarbowego nie 
było rażące naruszenie prawa. 

naczelnicy kontrolowanych urzędów 
skarbowych przestrzegali ustawowych 
przesłanek zabezpieczenia zobowiąza-
nia podatkowego na majątku podatnika 
(na podstawie art. 33 § 2 ordynacji po-
datkowej). 

w każdej z badanych spraw istniało ry-
zyko niewykonania zobowiązania przez po-
datnika (podatnicy nie uiszczali wymaga-
nych zobowiązań, a jeden z nich wyzbywał 
się majątku). nie stwierdzono, aby po do-
konaniu zabezpieczenia organ podatkowy 
zwlekał z wydaniem decyzji wymiarowej, 
to jest aby postępowanie podatkowe było 
bezzasadnie przedłużane lub bezpodstaw-
nie zawieszone. 

Izby skarbowe prawidłowo wykonywa-
ły czynności nadzorcze nad podległymi 
urzędami skarbowymi. w izbach skar-
bowych analizowano nieprawidłowości 
w decyzjach organów pierwszej instan-
cji. sprawdzano prawidłowość rozstrzy-
gnięcia spraw przekazanych do ponowne-
go rozpatrzenia. kierowano do urzędów 

skarbowych wytyczne, pisma instrukta-
żowe, wyjaśnienia i wskazówki otrzymane 
z Ministerstwa Finansów. organizowano 
szkolenia dla naczelników i pracowników 
urzędów skarbowych, podczas narad z na-
czelnikami urzędów skarbowych analizo-
wane były bieżące zagadnienia w zakresie  
orzecznictwa. 

w podległych urzędach skarbowych 
były prowadzone kon trole tematyczne. 
stwierdzono jednak, że w 2012 r. oraz  
w  I półroczu 2013  r. Izba skarbowa 
w Zielonej Górze nie objęła kontrolą urzę-
dów skarbowych, w których odsetek uchy-
lonych przez Izbę skarbową decyzji był naj-
większy, sprawy były rozpatrywane naj-
dłużej, na działalność których wpłynęło 
najwięcej skarg. 

Stosowanie zasad prawa podatkowego 
w postępowaniach odwoławczych

skontrolowane izby skarbowe w 40% ba-
danych postępowań odwoławczych (do-
tyczy decyzji uchylonych przez sądy ad-
ministracyjne)19 naruszały prawa podat-
ników, nie przestrzegając zasad ogólnych 
postępowania podatkowego, określonych 
w ustawie ordynacja podatkowa (m.in. 
zasady praworządności, szybkości i pro-
stoty postępowania, dążenia do ustale-
nia prawdy obiektywnej, postępowania 
w sposób budzący zaufanie do organów 
podatkowych). 

na podstawie danych z prowadzonych 
w kontrolowanych izbach skarbowych reje-
strów ustalono, że spośród 15 082 odwołań 

19 Badaniem w każdej izbie skarbowej objęto po 10 wyroków WSA, którymi zostały uchylone decyzje dyrek-
torów izb skarbowych i po 5 orzeczeń NSA rozstrzygających skargę na korzyść podatnika.
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w terminie powyżej dwóch miesięcy za-
łatwiono 7230 odwołań (47,9%). spośród 
3500 spraw będących w toku rozpatry-
wania dla 54,4% spraw upłynął dwumie-
sięczny termin określony w art. 139 § 3 
ordynacji podatkowej. 

w trzech z sześciu skontrolowanych izb 
skarbowych część postępowań odwoław-
czych prowadzono przewlekle, z narusze-
niem zasady szybkości działania. 

w Izbie skarbowej w Łodzi w trakcie 
pięciu postępowań, trwających od 33 do 
ponad 49 miesięcy, nie podejmowano przez 
okres od czterech do 39 miesięcy udo-
kumentowanych działań zmierzających 
do rozpatrzenia odwołań, ograniczając 
się jedynie do powiadamiania podatni-
ków o niezałatwieniu spraw w terminie. 
Było to spowodowane niemal jednorazo-
wym wpływem do nowo utworzonej ko-
mórki zajmującej się sprawami o charak-
terze aferalnym kilkuset spraw, związa-
nych z oszustwami w handlu paliwami, 
złomem, paletami oraz dotyczących trans-
akcji wewnątrz wspólnotowych. Dyrektor 
Izby skarbowej zbyt późno podjął decy-
zję o wyznaczeniu dodatkowych osób do 
załatwiania tych spraw. 

najdłużej rozpatrywano sprawy prze-
kazane w dniu 30 czerwca 2011 r. do 
Izby skarbowej w Zielonej Górze przez 
ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie wlkp. 
w związku z likwidacją tego ośrodka 
w czerwcu 2011 roku20. w dwóch postę-
powaniach odwoławczych, trwających 

ponad dwa i pół roku i prawie trzy i pół 
roku, dotyczących podatku od dochodów 
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 
źródłach przychodów za rok 2002 i 2003, 
przez prawie półtora roku nie podejmowa-
no żadnych udokumentowanych czynno-
ści faktycznych lub procesowych, co sta-
nowiło naruszenie art. 125 § 1 ordynacji  
podatkowej. Jedno z postępowań odwoław-
czych (dotyczące zwrotu osobie fizycznej 
części podatku od towarów i usług zawar-
tego w zakupionych materiałach związa-
nych z budownictwem mieszkaniowym21) 
trwało 1828 dni, tj. ponad 5 lat. 

w wielu przypadkach niekorzystne orze-
czenia sądów administracyjnych zapada-
ły z przyczyn niezależnych od organów 
podatkowych. Istotną przyczyną uchy-
lania decyzji organów podatkowych były 
skomplikowane i nieprecyzyjne przepisy 
prawa podatkowego. na rozstrzygnięcia 
wpływała niejednolita linia orzecznicza 
lub zmiany linii orzeczniczej sądów ad-
ministracyjnych, niezgodność krajowych 
przepisów prawa podatkowego z regula-
cjami wspólnotowymi Unii Europejskiej 
i z konstytucją rp, zastosowanie się do 
wykładni Ministra Finansów niezgod-
nej ze stanowiskiem naczelnego sądu 
administracyjnego zawartym w uchwa-
łach. na przykład wśród wyeliminowanych 
z obrotu prawnego decyzji wydanych przez 
Dyrektora Izby skarbowej w Łodzi znaj-
duje się 61 decyzji dotyczących podatku 
od towarów i usług, uchylonych po wyroku 

20 Na podstawie zarządzenia nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzę-
dów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (DzU Min. Fin.,nr 10, poz. 45).

21 Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwią-
zanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 177, poz. 1468 ze zm.).
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trybunału konstytucyjnego z dnia 17 lipca 
2012 r. sygn. akt p 30/11, stwierdzające-
go niezgodność z konstytucją rp przepisu 
art. 70 § 6 pkt 1 ustawy ordynacja podat-
kowa. poprawa jakości przepisów znacznie 
zmniejszyłaby liczbę sporów z podatnika-
mi i liczbę uchylonych decyzji. 

Dyrektorzy izb skarbowych i naczel-
nicy urzędów skarbowych informowali 
Ministerstwo Finansów o rozbieżnościach 
w orzecznictwie sądowo-administracyj-
nym i o rozbieżnościach między orzecznic-
twem sądowym, a stanowiskiem Ministra 
Finansów. w przypadku wątpliwości co do 
interpretacji przepisów prawa dyrektorzy 
izb skarbowych występowali do Ministra 
Finansów z wnioskami o zajęcie stano-
wiska. stwierdzono jednak, że Minister 
Finansów zbyt późno udzielał wyjaśnień 
na zapytania izb skarbowych w sprawach 
stosowania przepisów prawa podatkowego. 
Udzielenie 54,9% odpowiedzi po upływie 
ponad trzech miesięcy (39 spraw) i nieza-
jęcie stanowiska w związku ze zgłoszony-
mi problemami interpretacyjnymi prze-
pisów prawa podatkowego w 16 sprawach 
nie sprzyjało sprawności postępowań pro-
wadzonych przez izby i urzędy skarbowe. 
naruszało zarazem prawa podatników do 
szybkiego załatwienia ich sprawy (rozli-
czenia podatku).

Wykonywanie decyzji

Do końca 2008 r., w razie ustalenia przez 
urząd uszczuplenia podatku, ściągano 

kwoty z decyzji nieostatecznych, które 
często były potem uchylane, ale podat-
nik ponosił z tego tytułu realną szkodę. 
od 2009 r. obowiązuje zasada, że decy-
zja nieostateczna nie podlega wykonaniu. 
ponadto w przypadku wniesienia skargi na 
decyzję ostateczną do sądu administracyj-
nego jej wykonanie ulega wstrzymaniu do 
momentu uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu administracyjnego po przyjęciu zabez-
pieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2 
ordynacji podatkowej na wniosek i w for-
mie wnioskowanej przez podatnika lub 
z urzędu – po prawomocnym wpisie hi-
poteki przymusowej lub wpisie zastawu 
skarbowego korzystających z pierwszeń-
stwa zaspokojenia. 

naczelnicy kontrolowanych urzędów 
skarbowych w większości przestrzegali 
ustawowych przesłanek wstrzymania wy-
konania prawomocnych decyzji oraz nada-
nia decyzji nieostatecznej rygoru natych-
miastowej wykonalności. 

w badanych przez nIk 46 sprawach22 
rygor natychmiastowej wykonalności nada-
no decyzjom zasadnie, gdyż występowały 
przesłanki prawne, które uzasadniały wy-
konanie obowiązku. Między innymi wobec 
strony toczyło się postępowanie egzekucyj-
ne w zakresie innych należności pienięż-
nych (art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji po-
datkowej) lub strona nie posiadała mająt-
ku o wartości odpowiadającej wysokości 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami  
za zwłokę, na którym można było ustanowić 

22 W 11 kontrolowanych urzędach skarbowych wydanych zostało 848 postanowień w sprawie nadania de-
cyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie nadawano decyzjom wymiarowym ry-
goru natychmiastowej wykonalności w US w Stalowej Woli. Najwięcej postanowień wydał Naczelnik US 
w Skierniewicach (466).
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hipotekę przymusową lub zastaw skarbo-
wy, które korzystałyby z pierwszeństwa za-
spokojenia (art. 239b § 1 pkt 2 ordynacji 
podatkowej), okres do upływu terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowe-
go był krótszy niż trzy miesiące (art. 239b 
§ 1 pkt 4 ordynacji podatkowej). 

w każdej z tych spraw organ podatkowy, 
zgodnie z art. 239b § 2 ordynacji podatko-
wej uprawdopodobnił, że zobowiązanie wy-
nikające z decyzji nie zostanie wykonane. 

stwierdzone w czterech wypadkach 
błędy polegały na niewłaściwej ocenie 
przesłanek określonych w przepisach re-
gulujących te instytucje (art. 239b § 1 
ordynacji podatkowej), w jednym wy-
padku na nadaniu rygoru natychmiasto-
wej wykonalności decyzji ostatecznej, co 
stanowiło naruszenie art. 239a ordynacji 
podatkowej23. Błędy te spowodowały, że 
cztery zażalenia podatników na 42 zbadane  
przez najwyższą Izbę kontroli postano-
wienia o nadaniu decyzjom wymiarowym  
rygoru natychmiastowej wykonalności  
były zasadne24. postanowienia te zostały 
uchylone przez dyrektorów izb skarbo-
wych.

Zasadnie odmawiano wstrzymania 
wykonania decyzji ostatecznej (ogółem 
10 spraw). następowało to w wypadkach, 
gdy podatnicy nie spełnili wymogów okre-
ślonych w art. 239f ordynacji podatkowej. 
na przykład decyzja wymiarowa nie była 
ostateczna, podatnik nie złożył skargi do 
sądu administracyjnego lub nie wskazał 
zabezpieczenia w formie, o której mowa 
w art. 33d § 2 ordynacji podatkowej.

naczelnicy kontrolowanych urzędów 
skarbowych, decydując w sprawie ulg 
w spłacie zobowiązań podatkowych na 
podstawie art. 67a ordynacji podatko-
wej, działali zgodnie z przepisami prawa  
i z poszanowaniem interesów przedsiębior-
ców, chociaż w jednym z urzędów skar-
bowych decyzje o ulgach były wydawa-
ne z naruszeniem miesięcznego termi-
nu określonego w art. 139 § 1 ordynacji 
podatkowej25.

Wydawanie zaświadczeń

prawidłowo i  terminowo wydawano 
podatnikom zaświadczenia, o których 
mowa w art. 306a § 2 ordynacji podat-
kowej. w badanej próbie (106 656) 99,3% 

23 Naczelnik US Poznań-Nowe Miasto w jednym wypadku nie podjął wszelkich niezbędnych działań w celu 
zbadania sytuacji majątkowej podatnika, tj. nie ustalił czy podatnik jest właścicielem rzeczy ruchomych, 
które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (przesłanka określona w art. 239b § 1 pkt 2 O.p.), 
a nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnił tym, że termin przedawnienia zobowiązania 
upłynie za około półtora miesiąca (przesłanka określona w art. 239b § 1 pkt 4 O.p.). Naczelnik US w Skier-
niewicach nieprawidłowo ocenił, że w jednej sprawie wystąpiła przesłanka wymieniona w art. 239b § 1 
pkt 4 O.p. (okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania jest krótszy niż trzy miesiące), ponieważ 
nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 O.p. Naczelnik 
US w Pile w dwóch sprawach nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom, które w chwili wyda-
nia zaskarżonych postanowień były już decyzjami ostatecznymi, co stanowi naruszenie art. 239a O.p.

24 W kontrolowanych urzędach podatnicy złożyli zażalenia na 58, tj. 6,8% postanowień o nadaniu decyzjom 
wymiarowym rygoru natychmiastowej wykonalności.

25 Na ustne polecenie Naczelnika US Poznań-Nowe Miasto z 2008 r. przyjęto dwumiesięczny termin rozpa-
trywania wniosków o ulgę podatkową, co naruszało zasadę szybkości działania określoną w art. 125 O.p. 
i było działaniem nierzetelnym. Praktykę taką stosowano do 11 marca 2013 r.
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zaświadczeń wydano w terminie 7 dni 
od dnia złożenia wniosku o wydanie za-
świadczenia, a 761 (tj. 0,7%) po upływie  
tego terminu. opóźnienie w ich wydaniu 
było spowodowane najczęściej niezłoże-
niem przez podatników, występujących 
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 
w podatkach, zeznań o wysokości osią-
gniętego dochodu, złożeniem błędnego 
zeznania podatkowego, brakami formal-
nymi wniosku.

odmówiono wydania zaświadczenia 
w 1770 przypadkach. we wszystkich ba-
danych sprawach odmowy były zasadne 
(zbadano po trzy losowo wybrane sprawy).

Zapewnienie sprawnej  
i przyjaznej obsługi podatnika

Minister Finansów, izby skarbowe i urzę-
dy skarbowe podejmowały działania infor-
macyjne i edukacyjne w celu ułatwienia 
podatnikom rozliczania się z zobowiązań 

i zapewnienia rzetelnej, sprawnej i przy-
jaznej obsługi oraz zwiększenia zaufania 
podatników do organów podatkowych. 

Urzędy skarbowe poprawiały funkcjo-
nowanie urzędów. w celu usprawnienia 
bieżącej obsługi podatników zorganizo-
wano sale obsługi klienta, w okresie skła-
dania zeznań podatkowych uruchamiano  
dodatkowe punkty obsługi podatnika. 
Urzędy prowadziły również działania in-
formacyjne i edukacyjne skierowane do 
przedsiębiorców, między innymi na stro-
nie internetowej urzędu i w prasie lokal-
nej. promowały składanie deklaracji drogą 
elektroniczną, prowadziły akcje „drzwi 
otwartych” i szkolenia dla przedsiębior-
ców w celu zwiększenia świadomości praw-
no-podatkowej, zwiększenia liczby prawi-
dłowo i dobrowolnie wypełnianych obo-
wiązków podatkowych. 

także izby skarbowe prowadziły dzia-
łalność informacyjną i edukacyjną mającą 

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Rysunek 5. Liczba dokumentów składanych drogą elektroniczną (w tys.)
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na celu przybliżenie podatnikom wiedzy 
z zakresu rozliczeń podatkowych, zwięk-
szenie zaufania podatników do organów 
podatkowych, a obejmowała ona między 
innymi kampanie informacyjno-promo-
cyjne przeprowadzane wspólnie z urzę-
dami skarbowymi (akcje „szybki pIt”, 
„weź paragon”) oraz współpracę z media-
mi. szereg istotnych informacji podatko-
wych zamieszczano na stronie interne-
towej Izby. ponadto, za pośrednictwem 
ogólnokrajowej infolinii Biura krajowej 
Informacji podatkowej w 2012 r. i I półro-
czu 2013 r. udzieliły podatnikom 2 574 847 
informacji podatkowych. 

Działania Ministra Finansów przyczy-
niły się do upowszechniania składania do-
kumentów drogą elektroniczną. w ciągu 
niecałych trzech lat liczba dokumentów 
składanych tą drogą (w ramach progra-
mu e-podatki) wzrosła ponaddwukrot-
nie: z 6,6 mln w 2011 r. do ponad 14,7 mln 
w połowie września 2013 r. 

Podsumowanie
przepisy podatkowe w polsce są mało sta-
bilne. niejasne, niezrozumiałe i dające się 
interpretować na wiele sposobów prawo 
podatkowe jest naruszeniem podstawo-
wych praw podatników. 

Minister Finansów nie zapewnił jedno-
litego stosowania przepisów prawa podat-
kowego przez organy podatkowe oraz orga-
ny kontroli skarbowej, w tym poprzez ich 
interpretację. system wydawania i zmiany 

interpretacji indywidualnych staje się coraz 
mniej wydolny. pogarsza się jakość wyda-
nych interpretacji, czego wyrazem jest ro-
snąca liczba interpretacji prawa podatko-
wego zaskarżonych do sądów administra-
cyjnych (zaskarżona została co piąta wy-
dana interpretacja) i odsetek wadliwych 
interpretacji prawa podatkowego uchylo-
nych przez wsa (56,2%), który był ponad 
trzy razy wyższy niż odsetek uchylonych 
decyzji podatkowych. 

Zmienność i niejasność przepisów utrud-
niała prowadzenie działalności gospodar-
czej. wyniki kontroli wykazały, że wystę-
powało wysokie ryzyko popełniania błę-
dów przez podatników i przez organy po-
datkowe. Duża liczba uchylonych decy-
zji i sporów z podatnikami przyczynia się 
do spadku zaufania obywateli do organów 
podatkowych. 
Zasadne jest:
-	wypracowanie przejrzystych, spójnych 
i stabilnych przepisów prawa podatkowe-
go, zgodnych z dyrektywami i orzecznic-
twem prawa wspólnotowego, a także 
-	 kontynuowanie prac dla poprawy jakości 
decyzji wymiarowych wydawanych przez 
organy pierwszej instancji i przez organy 
odwoławcze, skrócenie czasu trwania po-
stępowań odwoławczych. 

wnioski te pozostają aktualne po kon-
trolach przeprowadzonych w  latach 
2003–201226. poprawa jakości przepisów 
zmniejszyłaby liczbę sporów z podatnika-
mi i liczbę uchylonych decyzji.

26 Są to kontrole: prowadzenia przez organy skarbowe postępowań podatkowych i kontrolnych (2003 r.); po-
boru podatku dochodowego od osób fizycznych (2009 r.); prawidłowości postępowań podatkowych i kon-
trolnych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej (2010 r.); obniżania docho-
dów do opodatkowania o straty z działalności gospodarczej (2012 r.).
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Minister Finansów nie zapewnił jedno-
litego stosowania przepisów prawa podat-
kowego przez organy podatkowe oraz orga-
ny kontroli skarbowej, w tym poprzez ich 
interpretację. Chodzi tu przede wszyst-
kim o interpretacje indywidualne prawa 
podatkowego. 

konieczne jest wzmocnienie systemu 
wydawania indywidualnych interpretacji 

podatkowych, tzn. stworzenie rozwiązań 
prawnych, organizacyjnych i kadrowych 
zapewniających skuteczność funkcjono-
wania tego systemu.

WiesłaWa szymańska
Departament Budżetu i Finansów NIK

słowa kluczowe: prawa podatnika, izby skarbowe, urzędy skarbowe, organy podatkowe, 
przepisy podatkowe


