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Rafał Bernat 

Streszczenie: Post powanie kontrolne jest procedur  maj c  na celu 
sprawdzenie prawidłowo ci rozliczania si  podatnika z nale no ci 
publicznoprawnych. Przedsi biorca ma prawo, aby kontrola skarbowa, 
kontrola podatkowa były prowadzone w sposób sprawny i jak najmniej 
uci liwy dla prowadzonej działalno ci gospodarczej. Jednak e niektóre 
przedsi biorstwa – zatrudniaj ce setki osób, stanowi  skomplikowane 
podmioty gospodarcze, których skontrolowanie nie jest procesem 
trywialnym. Organy kontroli skarbowej, korzystaj c z nieprecyzyjnych 
przepisów podatkowych oraz przepisów o kontroli skarbowej, stosuj
praktyki naruszaj ce pryncypialne zasady systemu podatkowego 
(w tpliwo ci nale y rozstrzyga  na korzy  podatnika, zasada 
praworz dno ci, przekonywania). Artykuł obejmuje swoim zakresem 
rozwa ania na temat charakteru prawnego post powania kontrolnego 
przeprowadzanego u podatnika. Autor dokonuje analizy naukowej 
kwestii czasu trwania kontroli, rodków zaskar ania przysługuj cych 
kontrolowanemu oraz kwalifikacji prawnej gromadzenia materiału 
dowodowego i wydania decyzji pokontrolnej.  

Słowa kluczowe: podatnik, organy kontroli skarbowej, kontrola 
podatkowa, kontrola skarbowa, post powanie kontrolne. 
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Summary 
The control procedure is the procedure to check the correctness  

of the accounting of the taxpayer from public duties. The supervision 
inspector has the right to fiscal control, tax control have been conducted in 
a smooth and as least disruptive to business. However, some companies - 
which employ hundreds of people, are complex entities whose review is 
not a simple activities. Tax inspection authorities with inaccurate tax laws 
and tax inspection rules apply practices that threaten and principled rules 
of the tax system (doubt it should be resolved in favour of the taxpayer,  
the principle of the rule of law, persuading). The article covers a range  
of reflections on the nature of the legal proceedings carried out control on 
the taxable person. The author analyses the scientific issue of the duration 
of the inspection, the challenge of controlled and legal qualifications,  
the collection of evidence and final decision to the end with inspection.

Keywords: the taxpayer, the tax inspection authorities, fiscal audit, 
financial supervision, control procedure 

Wst p 
Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej maj  za zadanie 

sprawdza  prawidłowo  rozliczania si  podatników z nale no ci 
publicznoprawnych. S  to instytucje niezb dne do weryfikacji zarówno 
potencjalnych przest pców podatkowych, jak i podatników skrupulatnie 
rozliczaj cych si  z własnych nale no ci podatkowych. W polskim 
systemie podatkowym obowi zuje głównie zasada samoobliczenia 
podatku przez podatnika, który jednocze nie definiuje skutki podatkowe 
zaistniałego stanu faktycznego1. Zakres kontroli powinien dotyczy

1  T. D bowska-Romanowska, Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy 
opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty 
podatku [w:] B.Brzezi ski (red.), Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Apoloniusza 
Kosteckiego, Toru  1998, s. 38; W. Olszowy, Podejmowanie decyzji podatkowej i jej 
s dowa kontrola w Polsce, Łód  1994, s. 14; T. D bowska-Romanowska, Obliczanie 
podatku a gwarancje praw obywatelskich, Pa stwo i Prawo 1998, z. 7, s. 25. Organ 
ma prawo w tpi  w prawdziwo  zło onych przez podatnika o wiadcze , gdy
podatnik mo e d y  do omini cia skutków podatkowych dokonanych przez siebie 
czynno ci cywilnych, por. D. Strzelec, W tpliwo ci zwi zane z o wiadczeniami  
o stanie maj tkowym w post powaniach dotycz cych dochodów nieujawnionych, 
„Monitor Podatkowy”, 2010, Nr 4, s. 23-26. 
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okresu, co do którego organ ma w tpliwo  czy wykładnia prawa 
podatkowego dokonywana przez podatnika (np. w zakresie kwalifikacji 
wydatków w koszty uzyskania przychodów) jest poprawna. Ustawa  
o kontroli skarbowej2 reguluje charakter prawny kontroli skarbowej, któr
przeprowadzaj  urz dnicy Urz dów Kontroli Skarbowej (dalej UKS)  
na podstawie imiennego upowa nienia wystawionego przez kierownika 
organu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 uoks w ramach kontroli skarbowej mo e 
by  tak e wszcz ta kontrola podatkowa. W upowa nieniu organ okre la 
zakres (jakiego podatku czynno ci dotycz ) i czas trwania kontroli 
skarbowej. Jednak e w praktyce cz sto mo na spotka  sytuacj , w której 
organ wydaje kilka nast puj cych po sobie postanowie  o przedłu eniu 
terminu zako czenia kontroli. Takie post powanie narusza podstawowe 
zasady systemu podatkowego – zasad  pewno ci prawa i praworz dno ci. 
Wskutek wykładni gramatycznej przepisów ustawy Ordynacja 
podatkowa3 mo na wyci gn  wniosek, e kontrola skarbowa nie jest 
ograniczona terminami zako czenia post powania, przewidzianymi  
w procedurze podatkowej (miesi c lub dwa miesi ce w sprawie 
szczególnie skomplikowanej). Prowadzenie jednak post powania 
kontrolnego bez adnych ram czasowych wzbudza w opinii judykatury 
uzasadnione w tpliwo ci, co do zgodno ci takiej praktyki organów  
z obowi zuj cym porz dkiem prawnym4. Warto zatem dokona  analizy 
naukowej przepisów podatkowych oraz przepisów szczególnych 
dotycz cych przedsi biorców, aby odpowiedzie  na pytanie – ile mo e 
trwa  kontrola skarbowa lub kontrola podatkowa u podatnika i w jaki 
sposób stosowa  nale y przepisy szczególne lub normy prawne Ordynacji 
podatkowej. Temat ten jest aktualny wobec u ywania przez podatników 
zamiennie okre lenia kontrola skarbowa i kontrola podatkowa5. 

2  Ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 2011, Nr 41,  
poz. 214) – zwana dalej uoks. 

3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749, j.t.) 
– tak e zwana OP. 

4  Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2012 r., II FSK 75/11; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 
6 lutego 2012 r., I SA/Gl 905/11. 

5  E. Ru kowski, Kontrola skarbowa [w:] W. Goronowski (red), Biblioteka podatkowa, 
Warszawa 1997, s. 87; R. Zakrzewski, Nowe uprawnienia kontroli skarbowej, 
„Monitor Podatkowy”, 1998, Nr 1, s. 11; D. Zalewski, A. Malezini, Specyfika 
kontroli podatkowej przedsi biorców pod rz dami znowelizowanej ustawy  
o swobodzie działalno ci gospodarczej, „Przegl d Podatkowy” 2010, Nr 4, s. 15-20. 
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Post powanie kontrolne 
Zdaniem niektórych6, post powanie kontrolne mo e dotyczy

zarówno przepisów podatkowych prawa materialnego, proceduralnego jak 
i podatkowego prawa ustrojowego. Jest to teza prawidłowa w wietle art. 1 
ust 1 i 2 uoks, wedle którego, celem kontroli skarbowej jest ochrona 
interesów i praw maj tkowych Skarbu Pa stwa oraz zapewnienie skutecz- 
no ci wykonywania zobowi za  podatkowych i innych nale no ci stano- 
wi cych dochód bud etu pa stwa lub pa stwowych funduszy celowych. 
Tym samym okre lenia „ochrona interesu Skarbu Pa stwa” oraz „zapew- 
nienie wykonywania zobowi za  podatkowych” nale y rozumie  jako 
działania prewencyjne oraz kontrolne dokonywane w zamiarze ochrony 
wpływów podatkowych do bud etu. Nie jest tu istotna podstawa prawna 
powstania obowi zku podatkowego u podatnika, kontrola mo e dotyczy
tak e wadliwie przeprowadzonych czynno ci sprawdzaj cych przez organ 
podatkowy lub weryfikowa  prawidłowo  zako czonych post powa   
w zakresie podatków lokalnych. Kontrola podatkowa została uregulowana 
w art. 281-292 Ordynacji podatkowej, za  kontrola skarbowa w art. 12  
i nast pne ustawy o kontroli skarbowej. S  to dwa odr bne post powania, 
w stosunku do których stosujemy inn  podstaw  prawn  - inspektorzy 
kontroli skarbowej nie mog  wprost stosowa  przepisów Ordynacji 
podatkowej (nie s  tak e funkcjonariuszami organu podatkowego7). 

6  J. Zubrzycki, Kontrola podatkowa [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, 
Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2005, s. 1000-1001. Przeciwnie  
S. Brzeszcza ska, która twierdzi, e kontrola dotyczy jedynie przepisów 
podatkowego prawa materialnego, ten e – Kontrola podatkowa [w:] Podatki 2007. 
Meritum, Warszawa 2007, s. 1130.  

7  W. Sawa, Odwołanie od decyzji inspektora kontroli skarbowej – w tpliwo ci 
interpretacyjne na styku ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, Glosa, 
2001, Nr 8, s. 13 i A. Tałasiewicz, Glosa do uchwały siedmiu s dziów NSA z dnia  
19 grudnia 2000, FSP 6/00, „Przegl d Orzecznictwa Podatkowego” 2002, Nr 2,  
s. 247-250. Przeciwnie H. Dzwonkowski, Korekta zeznania podatkowego w toku 
kontroli skarbowej, „Monitor Podatkowy” 2000, Nr 8, s. 12-16. Organy kontroli 
skarbowej stanowi  odr bn  kategori  instytucji – oddzieln  od organów 
podatkowych i quasi-podatkowych (posiadaj cych pewne uprawnienia podatkowe,  
np. Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne) – K. Teszner, Organy 
podatkowe i quasi podatkowe – problemy wynikaj ce z wadliwej legislacji ordynacji 
podatkowej [w:] L. Etel, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały 
pokonferencyjne, Białystok 2007, s. 188-121 oraz W. Taras [w:] P. Smole  (red), 
System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009, s. 430. 
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Najcz ciej kontrola podatkowa wszczynana jest w trakcie kontroli 
skarbowej lub niedługo po jej zako czeniu. Celem kontroli skarbowej jest 
wydanie decyzji okre laj cej prawidłowo zobowi zanie publicznoprawne 
podatnika lub przedstawienie wyniku kontroli, za  celem kontroli 
podatkowej – ustalenie stanu faktycznego dotycz cego sposobu  
i wymiaru rozliczania si  podatnika z ci cych na nim podatków8.  

Wspóln  cech  obu rodzajów kontroli jest to, e nie stanowi
post powania podatkowego i wszczynane s  w celu weryfikacji  
– nie maj  funkcji (w zało eniu) represyjnej. 

W trakcie post powania kontrolnego powinny by  respektowane 
dwie zasady: prawidłowo przeprowadzonej kontroli na podstawie 
upowa nienia do jej przeprowadzenia oraz dokonywania czynno ci  
w sposób niezakłócaj cy normaln  działalno  gospodarcz  podatnika. 
W przypadku, gdy przedsi biorca wska e na pi mie, e przeprowadzane 
czynno ci zakłócaj  w sposób istotny działalno  gospodarcz
przedsi biorcy, konieczno  podj cia takich czynno ci powinna by
uzasadniona w protokole kontroli. Na tym etapie kontrolowany nie ma 
rodków prawnych do wstrzymania lub opó niania czynno ci 

kontrolnych lecz mo e wyrazi  swój sprzeciw w stosunku do podj tych 
działa . Je li zdaniem organu zastrze enia zgłaszane przez podatnika nie 
maj  pokrycia w stanie rzeczywistym, to mo e odmówi  opisania  
w protokole pisemnych uwag kontrolowanego, jednak w materiale 
dowodowym powinno si  znale  pismo od podatnika. 

Kontrolowany ustanawia osob  odpowiedzialn  za kontakt z praco- 
wnikami Urz du Kontroli Skarbowej (dalej zwany UKS), najcz ciej jest 
to osoba prowadz ca dla przedsi biorcy ksi gi rachunkowe. Mo e tak e 
udzieli  pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi – doradcy 
podatkowemu, radcy prawnemu, adwokatowi. Pełnomocnictwo powinno 

8  M. Masternak, Rodzaje post powa  w sprawach podatkowych [w:] Z. Chmiel (red), 
Ksi ga pami tkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toru  1998, s. 103;  
A. Maria ski, Rodzaje post powa  w ordynacji podatkowej : czynno ci sprawdzaj ce, 
kontrola oraz post powanie podatkowe, „Przegl d Podatkowy”, 2010, nr 4, s. 37.  
Po zako czeniu kontroli podatkowej i wydaniu decyzji w oparciu o podstaw  prawn
przepisów Ordynacji podatkowej, nast puje konkretyzacja norm materialnego prawa 
podatkowego, por. B. Brzezi ski, W. Nykiel, Uwagi o tre ci i zakresie poj cia 
,,procedura podatkowa” [w:] H. Wróblewska (red.), Procedura administracyjna 
wobec wyzwa  współczesno ci. Profesorowi zwyczajnemu dr.hab. Januszowi 
Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łód  2004, s. 57. 
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by  udzielone albo ustnie do protokołu albo pisemnie (pełnomocnik 
zawiadamia o tym organ, przesyłaj c w zał czeniu potwierdzenie 
uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Nie jest uprawnionym 
zachowanie organów kontroli skarbowej, które wymagaj  od pełnomocni- 
ków pełnomocnictwa szczególnego do udziału w konkretnym post powa- 
niu. W sprawach dotycz cych pełnomocników zastosowanie mie   
b d  bowiem przepisy Ordynacji podatkowej, które w art. 138 odwołuj
si  do art. 98 Kodeksu cywilnego9. Tym samym, je li pełnomocnik  
nie wyst puje do organu z wnioskami, które dotycz  zmiany statusu 
maj tkowego podatnika (np. zwrot podatku od towarów i usług),  
to organy kontroli skarbowej powinny respektowa  pełnomocnictwo 
ogólne dla doradcy podatkowego udzielone w formie zwykłej pisemnej. 

Podatnik otrzymuje zawiadomienie o zbli aj cej si  kontroli 
skarbowej, zasadniczo nie pó niej ni  na siedem dni przed dniem 
planowanego rozpocz cia kontroli (o ile kontroluj cy nie rozpocz li 
kontroli okazuj c legitymacj  słu bow  w trybie art. 13 ust. 9 uoks). 
Nale y rozumie  takie działanie kontroluj cego jako umo liwienie 
kontrolowanemu przygotowania si  do zbli aj cej si  kontroli 
(zgromadzenie dokumentów przedsi biorstwa, dowodów ksi gowych, 
umów handlowych)10. Organ dokonuje wpisu do ksi ki kontroli,  
któr  powinien prowadzi  przedsi biorca. Je li jednak podatnik odmówi 
okazania takiej ksi ki, to funkcjonariusze organu nie maj  prawa do 
nało enia kary grzywny na kontrolowanego, powołuj c si  na utrudnianie 
przez niego przeprowadzania czynno ci kontrolnych11. Uniemo liwianie 
dokonywania czynno ci kontrolnych nale y definiowa  jako celowe 
działanie kontrolowanego (tak e osób pozostaj cych z nim w stosunku 
pracy, współpracy) zmierzaj ce do znacznego opó nienia w realizacji 
zamierzonych czynno ci kontrolnych. 

9  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, j.t.). 
10  Por. A. Kierzkowska, Zawiadomienie o zamiarze wszcz cia kontroli podatkowej, 

„Biuletyn Skarbowy”, 2009, Nr 5, s. 4 i A. Maria ski, Stała reprezentacja w trakcie 
kontroli podatkowej, „Monitor Podatkowy”, 2006, Nr 9, s. 30-33. Bł dy formalne 
popełnione przez organ podczas wszcz cia kontroli skarbowej mog  stanowi  podstaw
do podwa ania ustale  kontroluj cego, por. D. Strzelec, Gwarancje procesowe  
w post powaniu podatkowym, „Przegl d Prawa Publicznego” 2011, Nr 2, s. 14. 

11  C. Banasi ski, Kontrola przedsi biorcy w wietle ustawy o swobodzie działalno ci 
gospodarczej, „Przegl d Prawa Handlowego”, 2010, Nr 1, s. 49. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 uoks organ ko czy kontrol
skarbow  decyzj  podatkow  (w razie przedawnienia, ustalenia dotycz
podatków, których okre lenie nale y do wła ciwych organów podatko- 
wych) lub wynikiem kontroli (gdy wykryto nieprawidłowo ci). Ponadto 
organ ko czy post powanie decyzj , gdy w trakcie czynno ci kontrolnych 
spółka handlowa uległa rozwi zaniu. Przed wydaniem decyzji lub wyniku 
kontroli organ umo liwi w terminie 7 dni wypowiedzenie si  kontrolo- 
wanemu co do zgromadzonego materiału w sprawie. Jest to termin zawity, 
dlatego te  kierowanie przez kontrolowanego wniosków o przedłu enie 
(odroczenie) terminów nie powinno by  uwzgl dniane przez organ. Je eli 
kontrolowany zło y korekt  w zakresie stwierdzonych nieprawidłowo ci, 
organ podejmie post powanie w drodze postanowienia, na które  
nie przysługuje za alenie (wnosi si  wtedy odwołanie w terminie 14 dni). 
Warto wspomnie , e je li powy sza decyzji nie została dor czona  
w terminie 6 miesi cy od wszcz cia post powania kontrolnego,  
to nie nalicza si  odsetek za okres od dnia wszcz cia post powania  
do dnia dor czenia decyzji. 

Celem kontroli podatkowej najcz ciej wszczynanej po wydaniu 
protokołu kontroli skarbowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani 
wywi zuj  si  z obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa 
podatkowego (art. 281 par. 1 OP). Nale y zauwa y , e ustawodawca 
celowo okre lił w sposób generalny mo liwy zakres kontroli, aby obj
nim de facto wszystkie zdarzenia cywilne wywołuj ce skutki podatkowe. 
Kontrola podatkowa nie mo e by  prowadzona wobec post powa
zako czonych decyzj  ostateczn , za wyj tkiem decyzji, których 
niewa no  stwierdził s d administracyjny. Ponadto je li kontrola jest 
niezb dna do przeprowadzenia post powania w sprawie stwierdzenia 
niewa no ci, stwierdzenia wyga ni cia, uchylenia lub zmiany decyzji 
ostatecznej lub wznowienia post powania w sprawie zako czonej 
decyzj  ostateczn . Procedura wszcz cia kontroli podatkowej jest 
podobna jak w przypadku kontroli skarbowej, oprócz przesłanek 
pozytywnych: przeciwdziałania finansowaniu terroryzmowi, sprawdzenia 
prawidłowo ci ewidencjonowania obrotu za pomoc  kasy rejestruj cej, 
u ytkowania kasy rejestruj cej lub sporz dzania spisu z natury, czynno ci 
sprawdzaj cych dotycz cych podatku od wydobycia niektórych kopalin. 
Ponadto je li podatnik nie posiada stałego miejsca zamieszkania,  
jest prowadzone wobec niego post powanie egzekucyjne w administracji 
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lub gdy został skazany prawomocnym wyrokiem za przest pstwa 
karnoskarbowe (art. 282 § 1 pkt. 2 OP). Kontroluj cym mog  by
funkcjonariusze wszystkich organów podatkowych (tak e samorz do- 
wych) i celnych, którzy w razie potrzeby maj  prawo korzysta  z pomocy 
Policji i innych słu b porz dkowych. Warto nadmieni , e w trakcie 
prowadzonej kontroli podatkowej organ mo e wyda  postanowienie  
o zawieszeniu post powania (w kontroli skarbowej jedynie organ mo e 
przerwa  kontrol  do czasu zbadania próbek materiału w trybie art. 83a 
uosdg12) tylko, je li nie mo e ustali  adresu kontrolowanego. Zawieszona 
kontrola podlega umorzeniu, je eli w ci gu 5 lat od dnia wydania 
postanowienia o zawieszeniu nie zostan  ustalone dane identyfikuj ce 
podatnika. Przebieg kontroli kontroluj cy dokumentuje w protokole 
wydanym po zako czeniu kontroli podatkowej (vide 291 § 1 OP). 
Kontroluj cy, który nie zgadza si  ustalonym w protokole stanem 
faktycznym, mo e wnie  w terminie 14 dni zastrze enia lub wyja nienia 
– wskazuj c równie  nowe rodki dowodowe (je li takie si  pojawiły). 
Organ jest zobowi zany rozpatrzy  zastrze enia podatnika i odnie  si
do nich na pi mie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrze e . 

Komparuj c kontrol  skarbow  i kontrol  podatkow , nale y uzna , 
kontrol  podatkow  za uregulowan  przez ustawodawc  w sposób 
bardziej precyzyjny i kompleksowy13. Kontrolowany mo e w sposób 
zrozumiały odczyta  (po lekturze art. 281 – 291 OP) przysługuj ce mu 
prawa i nało one na niego obowi zki. Przepisy o kontroli skarbowej  
w obecnej formie pozwalaj  prowadzi  organom kontroli skarbowej 
działania kontrolne (weryfikuj ce prawidłowo  rozlicze  podatnika  
z nale no ci publicznoprawnych) w sposób permanentny i uci liwy  
dla podatnika, który nie posiada dostatecznych rodków prawnych,  
by wzrusza  bezprawne działania funkcjonariuszy UKS. 

12  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej (Dz. U. 2013, 
poz. 672, j.t.). 

13  M. Szczypiór, Kontrola podatkowa przedsi biorców w 2009 r., Wrocław 2009,  
s. 113; wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2004 r., III SA 2321/02;  
R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Charakter terminu do zło enia zastrze e  do protokołu 
kontroli podatkowej (skarbowej). Glosa do wyroku WSA z dnia 9 lutego 2007 r.,  
I SA/Kr 923/05, „Monitor Podatkowy” 2007, Nr 10, s. 48.  
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rodki zaskar ania przysługuj ce kontrolowanemu 
Przedsi biorca ma prawo wnie  sprzeciw wobec podejmowanych 

przez organ czynno ci kontrolnych (w ramach kontroli skarbowej) 
wzgl dem jego osoby w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia tych 
zdarze . Ustawodawca w art. 84c ust. 4 uosdg wprowadził mo liwo
wnoszenia sprzeciwu kwalifikowanego, zwi zanego z faktem przekrocze- 
nia przez organ terminów na przeprowadzenie post powania kontrolnego 
według art. 83 ust. 1 uosdg. Organ ma prawo w takim wypadku do 
wydania postanowienia o zabezpieczeniu na maj tku (w zakresie dowo- 
dów) kontrolowanego do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Rozstrzygaj c 
wniesiony sprzeciw, organ wydaje postanowienie o odst pieniu  
od czynno ci kontrolnych b d  kontynuowania czynno ci kontrolnych.  
Na przedmiotowe postanowienie kontrolowanemu przysługuje rodek 
prawny w postaci za alenia (które organ rozpatruje w terminie 7 dni).  
Co istotne, je li organ nie rozpatrzy wniesionego za alenia (w czasie 
okre lonym w art. 84c ust. 10 uosdg), to jest to równoznaczne w skutkach 
z wydaniem przez organ wła ciwy postanowienia uznaj cego słuszno
wniesionego za alenia. W sprawach nieuregulowanych w stosunku do 
wydawanych przez organ postanowie  i wnoszonych za ale  nie nale ny 
stosowa  wprost przepisów Kodeksu post powania administracyjnego14.  

Od decyzji wydanej przez Dyrektora Urz du Kontroli Skarbowej 
przysługuje odwołanie do Dyrektora Izby Celnej lub Dyrektora Izby 
Skarbowej w terminie 14 dni od dnia dor czenia stronie decyzji organu 
kontrolnego. W sprawach decyzji stwierdzaj cych niewa no  decyzji 
pierwotnej, wznawiaj cych post powanie lub decyzji wydanych przez 
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS) nie przysługuje 
odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Je li strona  
nie wniosła odwołania od decyzji pokontrolnej, to ma prawo skierowa
do GIKS wniosek o stwierdzenie niewa no ci tej e decyzji. Nale y 
przypomnie , e taki wniosek wszczyna procedur  ekstraordynaryjn , do 
której odniesienie mie  b dzie art. 247 Ordynacji podatkowej dotycz cy 
przesłanek stwierdzenia niewa no ci decyzji. Na gruncie kontroli 
skarbowej mo na sformułowa  kryteria pozytywne tj.: prowadzenie 
kontroli przez organ nieuprawniony, na podstawie przepisów uchylonych 

14  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. 
2013, poz. 267, j.t.) – zwana tak e Kpa. Do kontroli podatkowej, zgodnie z art. 3 par 
1 pkt. 2 Kpa przepisów procedury administracyjnej nie stosuje si .  
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(nieobowi zuj cych) lub upowa nienia niezawieraj cego wszystkich 
elementów formalnych. Ponadto stwierdzenie niewa no ci decyzji 
powinno dotyczy  decyzji opartych o ustalenia kontrolne w sytuacji, 
gdy w tym samym zakresie była ju  prowadzona kontrola skarbowa  
lub podatkowa u podatnika. Je li kontrola skarbowa była wszcz ta 
przeciw niewła ciwemu podatnikowi lub osobom nie uprawnionym  
do reprezentacji spółki, zastosowanie mie  b dzie art. 247 § 1 pkt. 8 OP.

Negatywnie nale y odnie  si  do konstrukcji prawnej zawartej  
w art. 25 uoks, która umo liwia nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalno ci decyzji organu podatkowemu I instancji. Skoro podatnik 
został obarczony ci arem nowego zobowi zania publicznoprawnego 
(nie istniało przed zako czeniem kontroli), to realizacja zasady 
dwuinstancyjno ci wydaje si  mie  znaczenie kluczowe. W wietle  
art. 239b OP, aby organ podatkowy wydał postanowienie o nadaniu 
natychmiastowej wykonalno ci decyzji nieostatecznej, musz  zaistnie
przesłanki (m.in. bliski okres przedawnienia zobowi zania, strona nie 
posiada maj tku o warto ci odpowiadaj cej wysoko ci zaległo ci 
podatkowej, strona zbywa swój maj tek). Poniewa  kryteria te uzna
nale y za generalne (obowi zek rozpatrywania ich w jednostkowym 
stanie faktycznym), to uprawniony wydaje si  pogl d o braku 
dostatecznej ochrony kontrolowanego, wobec, której przeprowadzono 
kontrol  skarbow . Pełniejsz  ochron  prawn  posiada kontrolowany  
w ramach kontroli podatkowej, gdzie ma prawo do zło enia ponaglenia 
do organu wy szej instancji lub nawet poci gni cia do odpowiedzialno
porz dkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialno ci 
przewidzianej przepisami prawa pracownika, który prowadzi kontrol
i nie załatwił sprawy w terminie z nieuzasadnionych przyczyn (art. 142 
w zw. z art. 292 OP). Zgodnie z art. 291c i 292 OP do kontroli 
podatkowej stosujemy terminy okre lone w ustawie o swobodzie 
działalno ci gospodarczej (nie za  art. 139 OP – termin dwumiesi czny 
w sprawach szczególnie skomplikowanych).  

Zgodnie z art. 52 Prawa o post powaniu przed s dami administra- 
cyjnymi15, podatnik ma prawo wnie  skarg  do Wojewódzkiego S du 

15  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post powaniu przed s dami 
administracyjnego (Dz. U. 2012, poz. 270, j.t.) – tak e jako PPSA. Naruszenie 
przepisów prawa (okre lone w art. 52 PPSA) nie dotyczy tylko prawa 
administracyjnego, ale wszystkich dziedzin prawa, por. M. Czekaj, Wezwanie  
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Administracyjnego po wyczerpaniu rodków zaskar enia, je eli słu yły 
one skar cemu w post powaniu przed organem wła ciwym w sprawie. 
Przez wyczerpanie rodków zaskar enia nale y rozumie  sytuacj ,
w której stronie nie przysługuje aden rodek zaskar enia, taki jak 
za alenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Je li 
kontrola skarbowa prowadzona jest w sposób przewlekły (z przekro- 
czeniem ustawowych terminów), a organ informuje kontrolowanego  
o czynno ciach podj tych w post powaniu w pi mie (którego nie mo na 
zakwalifikowa  jako postanowienia lub decyzji), to kontrolowany nie 
dysponuje dost pnymi rodkami zaskar enia. Dlatego te , mo e wnie
do organu kontroli skarbowej wniosek o zaprzestanie narusze  prawa,  
tj. prowadzenia kontroli ponad limity okre lone w art. 83 ust. 1 uosgd. 
Je li organ dalej prowadził czynno ci kontrolne, to kontrolowany mo e 
za po rednictwem organu wnie  skarg  do s du administracyjnego  
w terminie trzydziestu dni od dnia dor czenia do organu wezwania.  
W wypadku braku przekazania przez organ kontrolny skargi do s du, 
Wojewódzki S d Administracyjny mo e nało y  na UKS kar  grzywny 
do wysoko ci dziesi ciokrotnego przeci tnego wynagrodzenia 
miesi cznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego na podstawie odr bnych 
przepisów. 

Czas trwania kontroli skarbowej i kontroli podatkowej 
Poniewa  przeprowadzana kontrola skarbowa i podatkowa (mimo 

dziel cych je ró nic legislacyjnych) stanowi dla podatnika jednolity 
proces kontrolny, nale y uzna , e oba rodzaje kontroli mog  by  uznane 
za czynno ci (post powanie) kontrolne w rozumieniu art. 77-79 ustawy  
o swobodzie działalno ci gospodarczej. Czas trwania post powania 
kontrolnego wobec przedsi biorców, podczas którego organ mo e 
przeprowadza  czynno ci i zbiera  materiał dowodowy okre lono w art. 

do usuni cia naruszenia prawa a wezwanie do usuni cia naruszenia interesu 
prawnego lub uprawnienia z art. 101 ust. 1 ustawy o samorz dzie gminnym na tle 
uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., „Casus” 2009, Nr 2, s. 44. Zdaniem  
Z. Kmieciak nale y wcze niej wykorzysta  wezwanie do naruszenia przepisów 
prawa przewidziane w art. 37 KPA – por. ten e, Wezwanie do naruszenia przepisów 
prawa w post powaniu administracyjnym i s dowoadministracyjnym, „Zeszyty 
Naukowe S du Apelacyjnego”, 2013, Nr 4, s. 35. 
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83 uosdg. Poniewa  przepisy te dotycz  wył czenie przedsi biorców  
(tj. spółki prawa handlowego, spółki cywilnej i osób fizycznych prowa- 
dz cych jednoosobow  działalno  gospodarcz  wpisan  do Centralnej 
Ewidencji Działalno ci Gospodarczej)16, to zarówno organy kontrolne, 
jak i sam kontroluj cy, który jest podatnikiem (a nie spełnia kryterium 
rejestracji w ewidencji przedsi biorców) nie mo e powoływa  si   
na przepisy ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej. Dotyczy to 
tak e podatników, którzy wedle ustale  organu dokonywali czynno ci 
maj cych charakter działalno ci gospodarczej (lecz nie zarejestrowali si
jako przedsi biorcy). Terminy ustawowe na przeprowadzenie kontroli  
u przedsi biorcy nale y uzna  za umieszczone w normach ius cogens
przepisów szczególnych wzgl dem ustawy o kontroli skarbowej. Zgodzi
nale y si  z pogl dem17, e ich obowi zywanie nie jest bezcelowe  
lecz stanowi wyraz realizacji zasady szybko ci post powania (cho
post powania kontrolnego nie nale y kwalifikowa  jako post powania 
podatkowe).  

Czas trwania wszystkich rodzajów kontroli u jednego przedsi bior- 
cy, w zale no ci od ilo ci zatrudnianych przez niego osób oraz wymiaru 
prowadzonej działalno ci, wynosi odpowiednio 12, 18, 24, 48 dni robo- 
czych. Mo liwe jest przedłu enie czasu prowadzonej kontroli skarbowej, 
je eli w toku kontroli zostanie ujawnione zani enie zobowi zania 
podatkowego lub zawy enie straty w wysoko ci przekraczaj cej 
równowarto  10% kwoty zadeklarowanego zobowi zania podatkowego 
lub straty albo w przypadku ujawnienia faktu niezło enia deklaracji 

16  A. Maria ski, D. Strzelecki, Aspekty prawne kontroli podatkowej przedsi biorców, 
Warszawa 2012, s. 26. Jednocze nie mo na nadmieni , e gdy organ podatkowy ma 
w tpliwo  co do wymiaru zobowi zania podatkowego danego przedsi biorcy – 
mo e wszcz  post powanie podatkowe (po uprzednim zło eniu wyja nie  przez 
podatnika), por. A. Maria ski, Kontrola podatkowa a inne procedury w Ordynacji 
podatkowej, „Serwis Monitora Podatkowego” 2012, Nr 2, s. 3-6. 

17  J. Wowra, Czas trwania kontroli podatkowej, „Przegl d Podatkowy”, 2006, Nr 4, 
s. 37; ten e, kontrola podatkowa i skarbowa 2003 r., Warszawa 2003, s. 53; P. 
Pietrasz, Kontrola podatkowa prowadzona przez samorz dowe organy podatkowe
[w:] M. Popławski (red), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, 
Białystok 2007, s. 123; M. Münnich, Zintegrowany system kontroli podatkowej. 
Polski model jednolitej kontroli podatkowej czy mit legislacyjny? [w:] B. Kucia 
Gu ciora (red), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Lublin 2008, s. 254-300. 
Szerzej o charakterze post powania podatkowego – H. Dzwonkowski, Zakres  
i struktura post powania podatkowego, „Pa stwo i Prawo”, 2000, Nr 7, s. 18-20. 
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pomimo takiego obowi zku (vide art. 83 ust 3a uosdg). Okres prowadze- 
nia kontroli wyznaczany jest przez zakres okre lony w upowa nieniu  
do przeprowadzenia kontroli, nie jest istotne, czy w danym czasie organ 
rzeczywi cie wykonywał czynno ci sprawdzaj ce.  

Mo liwo  przekroczenia czasu kontroli 
Zgodnie z art. 83 ust.2 uosdg limitów czasowych przeprowadzenia 

kontroli u przedsi biorcy nie stosuje si , je li umowa mi dzynarodowa 
(której stron  jest Polska) tak stanowi, przeprowadzenie czynno ci przez 
organ jest niezb dne przeciwdziałaniu przest pstwa (lub zagro eniu ycia 
i zdrowia), podatnik zło ył wniosek o zwrot podatku od towarów i usług. 
Ponadto je li wła ciwy organ wydał decyzj  o uznaniu prawidłowo ci 
wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej mi dzy 
podmiotami powi zanymi - w zakresie zwi zanym z wykonaniem tej 
decyzji lub przeprowadzenie kontroli jest realizacj  obowi zków 
wynikaj cych z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji 
lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów 
finansowych Wspólnoty Europejskiej, to art. 83 ust. 1 uosdg nie stosuje 
si . Organ kontrolny zawiadamia kontrolowanego o fakcie zani enia 
zobowi zana (lub zawy enia straty), zapoznaj c go ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym w sprawie. Warto podkre li , e przedłu ony 
czas trwania kontroli podatkowej nie mo e wynie  ponad 96 dni 
roboczych w ci gu roku podatkowego (art. 83 ust. 3c uosdg). Dodatkowo 
organ mo e przeprowadzi  kontrol  uzupełniaj c  (której czas nie b dzie 
wliczany w okres okre lony w art. 83 ust. 1 uosdg, je li b dzie dotyczyła 
tego samego zakresu przedmiotowego i nie wyniesie wi cej ni  7 dni 
roboczych. W rezultacie kontrola uzupełniaj ca nie stanowi odr bnego 
post powania kontrolnego, lecz ma słu y  podj ciu kilku dodatkowych 
czynno ci przez organ. Nie jest dopuszczalne, aby organ kontroli 
skarbowej wydał postanowienie o przedłu eniu tego terminu – powołuj c 
si  na zawiło  sprawy, gdy  wspomniany termin siedmiodniowy  
jest terminem zawitym.  

Dokonuj c wykładni funkcjonalnej art. 284 b OP nale y odnie
si  negatywnie do prób przedłu ania przez kontroluj cego okresu  
na przeprowadzenie kontroli okre lonego w upowa nieniu kontrolnym. 
Pomimo e ustawodawca w art. 284b § OP przewidział tak  sytuacj ,  
to nale y mie  na wzgl dzie sankcj  niewa no ci zgromadzonego 
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materiału po upływie terminu kontroli. Najbezpieczniejszym dla organu 
podatkowego terminem, w ramach którego post powanie mo e by
przedłu one jest okres dwóch miesi cy (wynikaj cy z zasad ogólnych 
post powania podatkowego).  

Wadliwo  decyzji pokontrolnej 
Nale y stwierdzi , e przekroczenie przez organ kontrolny ustawo- 

wych limitów na przeprowadzenie post powania kontrolnego ex lege  
nie jest zwi zane z sankcj  prawn . Zarówno przepisy ustawy o kontroli 
skarbowej, jak i ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej  
nie zawieraj  postanowie  dotycz cych wpływu naruszenia art. 83 ust. 1 
uosdg na legalno  zebranego materiału dowodowego. Zdaniem s dów 
administracyjnych18 nie mo na tak e stosowa  do takiej sytuacji 
odpowiednio art. 284 b par. 3 Ordynacji podatkowej. Je li podatnik 
mógłby powoła  si  na ten przepis, to wszystkie czynno ci podj te przez 
organ po upływie terminów z art. 83 uosdg byłyby niewa ne. Urz dnicy 
UKS maj  za zadanie zgromadzi  materiał dowodowy w post powaniu 
kontrolnym, który b dzie podstaw  do wydania decyzji okre laj cej 
podatek dla kontrolowanego19. Jednak e prowadz c post powanie 
kontrolne w sposób przewlekły, naruszaj  zasad  szybko ci post powania 
i zaufania podatnika. Dlatego te  negatywnie nale y si  odnie   
do przytoczonego pogl du judykatury o niemo liwo ci zastosowania  
do decyzji pokontrolnych rodka ekstraordynaryjnego w postaci wniosku 
o stwierdzenie niewa no ci decyzji wydanej z ra cym naruszeniem 
przepisów prawa.  

18  Wyrok NSA z 15 kwietnia 2011 r., I FSK 684/10; wyrok WSA w Lublinie z dnia  
26 wrze nia 2008 r., I SA/Lu 260/08; wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 luty  
2006 r., III SA/Wa 780/05 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia  
2006 r., III SA/Wa 1837/05. 

19  Por. D. Szubielska, Kontrola skarbowa, czyli łamanie procedur kołem, „Przegl d 
Podatkowy”, 2003, Nr 10, s. 5; A. Wolny, Protokół z kontroli podatkowej, „Monitor 
Podatkowy”, 2003, Nr 11, s. 25; M. Mucha, Samowymiar podatku od towarów  
i usług po zako czeniu kontroli podatkowej a ustalenie zobowi zania dodatkowego, 
„Monitor Podatkowy”, 2002, Nr 7, s. 8. 
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Podsumowanie 
Nale y uzna  za po dane w obecnym systemie prawnym 

oddzielenie organów kontroli skarbowej od organów podatkowych20. 
Dzi ki odr bno ci organizacyjnej urz dnicy UKS maj  mo liwo
specjalizacji w zakresie sprawdzania prawidłowo ci rozlicze  nale no ci 
publicznoprawnych podatników (nie zajmuj  si  poborem podatku  
i innymi czynno ciami charakterystycznymi dla organów podatkowych). 
Jednak e przepisy ustawy o kontroli skarbowej nie stanowi  aktu 
normatywnego wy szej rangi ni  Ordynacja podatkowa czy przepisy 
szczególne ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej. Dlatego te
organy kontroli skarbowej powinny przestrzega  zasad prowadzenia 
kontroli – w szczególno ci - w zakresie dozwolonych terminów na ich 
przeprowadzenie. Podatnik znajduje si  w lepszej sytuacji prawnej 
podczas kontroli podatkowej – z uwagi na stosowane do niej przepisy 
Ordynacji podatkowej (terminy post powania, rodki zaskar enia).  
W kontroli skarbowej bowiem organy mog  dokonywa  wszystkich 
czynno ci wzgl dem kontrolowanego, je li nie s  sprzeczne z prawem, 
które maj  by  pomocne w ustaleniu stanu faktycznego21. 

Za postulat de lege ferenda nale y uzna  konieczno  rozszerzenia 
skutków wynikaj cych z art. 284 b § 3 Ordynacji podatkowej (niemo li- 
wo  skorzystania z materiału zgromadzonego po upływie terminu  
na zako czenie kontroli) tak e na kontrol  skarbow . Warto, aby zmiany 
legislacyjne dotyczyły tak e wprowadzenia zakazu prowadzenia kontroli 
skarbowej lub podatkowej w sposób przewlekły. Przedłu anie post po- 
wa  kontrolnych poprzez wydawanie postanowienia o wyznaczeniu 
nowego terminu zako czenia kontroli narusza podstawowe prawa osoby 
kontrolowanej (do informacji o czasie i zakresie kontroli oraz mo liwych 
rodkach zaskar enia przewlekło ci). Takie post powanie organów 

administracji publicznej narusza tak e zasad  zaufania do organów 
podatkowych (art. 121 OP), szybko ci post powania (art. 125 OP)  
i praworz dno ci (art. 120 OP). Nale y pami ta , e post powanie 
kontrolne słu y nie tylko kontroli prawidłowo ci rozliczania si  podatnika 

20  Przeciwnie R. Gwiazdkowski, Policja skarbowa czy słu ba bezpiecze stwa, 
„Przegl d Podatkowy” 2003, Nr 5, s. 11; E. Giska, Przebudowa aparatu skarbowego, 
„Monitor Prawa Celnego” 2003, Nr 8, s. 345. 

21  Por. M. Kowalczyk, Kontrola skarbowa i post powanie kontrolne, „Prokuratura  
i Prawo”, 2013, Nr 2, s. 76. 



302

z nale no ci publicznoprawnych ale ma tak e funkcj  informacyjn
(pokazuje podatnikowi ja ma rzetelnie płaci  podatki).

Legal character of taxpayer’s fiscal audit and tax inspection 
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