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Wstęp
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Od autorów
Prowadzenie firmy w sposób efektywny nie jest łatwą sztuką, a niepewność związana
z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego wcale tego nie ułatwia.
Przedsiębiorca powinien wiedzieć nie tylko w jaki sposób rozliczać na bieżąco podatki,
ale również w jaki sposób przebiega kontrola tych rozliczeń.
Statystki pokazują, że liczba kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe i urzędy celnoskarbowe z roku na rok maleje. Jednocześnie wzrasta jednak ich efektywność, co ilustruje
poniższy wykres:

Łączna kwota ustaleń
w analogicznych okresach lat 2016-2018
6
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13500
9500

4

5500

3

1500

I połowa 2016
Liczba kontroli

I połowa 2017

I połowa 2018

2

Kwota ustaleń [w mld zł]

Źródło: Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 25239

W konsekwencji, jeżeli już kontrola ze strony fiskusa pojawi się w firmie, to kończy się
zazwyczaj stwierdzeniem nieprawidłowości. Jednocześnie to dobrze prosperujące
przedsiębiorstwa są bardziej narażone na kontrolę fiskusa, niż np. podmioty wystawiające
puste faktury. Należy mieć bowiem na uwadze, że tak jak przedsiębiorcy, fiskus również zwraca
uwagę na ekonomiczność podejmowanych działań. Oczywiste jest, że jeżeli kontrolujący
poświecą kilka miesięcy (a czasem nawet kilka lat) na zbadanie ksiąg przedsiębiorstwa
i doszukają się nieprawidłowości, to chcą by nakład tej pracy zwrócił się w postaci wpływów do
budżetu. W związku z powyższym korzystniej jest prowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie,
które będzie mogło zapłacić ewentualne zobowiązania podatkowe.
Z doświadczenia wiemy, że bardzo ważna jest odpowiednia postawa podatnika w trakcie
czynności kontrolnych. Właśnie w tym celu przygotowaliśmy niniejszy przewodnik. Znając
procedury, obowiązki i prawa, z całą pewnością będzie Ci łatwiej zmierzyć się fiskusem.
W imieniu Kancelarii PragmatIQ zapraszam do zapoznania się z Przewodnikiem po kontroli.
Wojciech Czernik
doradca podatkowy
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Kontrola podatkowa a celno-skarbowa
Od 1 marca 2017 r. równolegle funkcjonują dwa rodzaje kontroli – kontrola podatkowa
oraz kontrola celno-skarbowa. Zdarza się, że potocznie nazwy tych kontroli są używane
zamiennie, jednak należy pamiętać, że w rzeczywistości obie procedury bardzo istotnie się
od siebie różnią.
Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Zakres kontroli celno-skarbowej
jest natomiast dużo szerszy. Podlega jej nie tylko przestrzeganie przepisów prawa podatkowego
(na czym skupimy się w niniejszym przewodniku), ale również m.in. prawa celnego, gier
hazardowych czy prawa dewizowego.
Co więcej, ze względu na swój charakter kontrola celno-skarbowa jest dużo bardziej uciążliwa
dla podatnika, stąd przyjęło się nazywać ją także „twardą kontrolą”. Przykładowo do tej
procedury nie stosuje się przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. W praktyce oznacza
to m.in., że kontrolowanego przedsiębiorcy nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli,
a także nie obowiązuje zakaz prowadzenia równocześnie więcej niż jednej kontroli
oraz ograniczenie czasu trwania kontroli w ciągu roku.
Kolejna różnica polega na tym, że kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez naczelników
urzędów skarbowych, natomiast kontrolę celno-skarbową przeprowadzają naczelnicy urzędów
celno-skarbowych.

kontrola podatkowa ≠ kontrola celno-skarbowa
Oba rodzaje kontroli zostaną szczegółowo omówione w dalszej części naszego przewodnika.
W praktyce bardzo istotne jest ustalenie, kto Cię kontroluje i w jakim trybie. Od tego bowiem
zależy zakres uprawnień kontrolujących a zarazem Twoich praw jako kontrolowanego.
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Kontrola podatkowa
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Właściwość organów przy kontroli podatkowej
Kontrolę podatkową przeprowadzają naczelnicy urzędów skarbowych. Ich właściwość wynika
z miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. W konsekwencji do kontroli podatkowej
właściwy jest urząd skarbowy, w którym na co dzień rozliczamy podatki przedsiębiorstwa.
Od tej zasady przewidziane zostały jednak pewne wyjątki.
Wyjątki
Zmiana adresu zamieszkania bądź siedziby
zazwyczaj skutkuje zmianą organu
właściwego do przeprowadzenia kontroli.
Nie będzie tak jednak w dwóch
przypadkach:
•
Zmiana adresu zamieszkania bądź
siedziby

•

gdy organ wszczął już kontrolę
bądź postępowanie podatkowe;
gdy organ zakończył kontrolę
podatkową, ale nie wszczął
postępowania podatkowego.

W takiej sytuacji organem właściwym
do przeprowadzenia kontroli wciąż
pozostaje ten sam organ, który wszczął
kontrolę lub postępowanie.

Szczególny tryb wyznaczania
właściwego organu

Kontrola w zakresie stosowania
porozumień cenowych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
może również upoważnić do
przeprowadzenia kontroli inny organ,
niż organ właściwy miejscowo. Jednakże
aby kontrola została przeprowadzona
w tym szczególnym trybie, musi istnieć
uzasadnione podejrzenie popełnienia
przestępstwa lub konieczność
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.
W konsekwencji kontrola podatkowa
lub postępowanie podatkowe może zostać
wszczęte u podatnika przez naczelnika
urzędu skarbowego nawet z innego
województwa.
Kontrolę podatkową, której celem jest
sprawdzenie stosowania uzgodnionej
metody ustalania cen transferowych między
podmiotami powiązanymi, przeprowadza
Szef Administracji Skarbowej.
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Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Kontrola podatkowa co do zasady musi być poprzedzona
zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Dopiero
po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ może
wszcząć kontrolę. Jednocześnie w przypadku, gdy w przeciągu
30 dni od dnia doręczenia kontrola nie zostanie wszczęta, fiskus
będzie musiał ponownie wysłać nam zawiadomienie.
Możliwe jest jednak wszczęcie kontroli przed upływem wymaganego 7 dniowego terminu.
Będzie tak w przypadku, gdy kontrolowany złoży stosowny wniosek bądź wyrazi zgodę. Może
się bowiem zdarzyć, że kontrolujący zapytają o możliwość wcześniejszego rozpoczęcia kontroli.
W zależności od stanu faktycznego natychmiastowe wszczęcie kontroli może być dla nas
korzystne, bądź nie. Należy natomiast pamiętać, że decyzja ta może rzutować na dalszy
przebieg kontroli.
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.
Z zawiadomienia wynika zakres kontroli, w związku z czym, pomimo że kontrola nie została
jeszcze wszczęta, wiemy już czego będzie dotyczyła. Czas pomiędzy otrzymaniem
zawiadomienia a wszczęciem kontroli warto więc dobrze wykorzystać. Jeżeli dopatrzymy się
błędów, do momentu wszczęcia kontroli mamy możliwość złożenia korekty deklaracji.
Istotnym prawem kontrolowanego jest możliwość ustanowienia pełnomocnika
lub reprezentanta. Wyznaczenie pełnomocnika będącego np. doradcą podatkowym nie tylko
gwarantuje kontrolowanemu, że jego prawa będą w toku kontroli respektowane, ale przede
wszystkim zapewnia obiektywne spojrzenie na sprawę przez zewnętrznego specjalistę,
jak również pozwala zminimalizować stres, jaki wiąże się z czynnościami kontrolnymi.

Należy podkreślić, że organ nie zawsze ma
obowiązek zawiadomienia o wszczęciu kontroli
podatkowej. W takim wypadku o przyczynie
braku zawiadomienia powinniśmy jednak
zostać poinformowani.
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Kiedy organ nie zawiadomi o wszczęciu kontroli podatkowej
Gdy organ posiada informacje, z których
wynika, że kontrolowany:

Jeżeli kontrola:
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

dotyczy zasadności zwrotu podatku
VAT;
ma być wszczęta na żądanie organu
prowadzącego postępowanie
przygotowawcze o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe;
dotyczy dochodów ze źródeł
nieujawnionych;
dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania
działalności gospodarczej;
ma być podjęta w oparciu o informacje
uzyskane na podstawie przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu;
zostaje wszczęta po okazaniu legitymacji
służbowej, w przypadku podejrzenia
popełnienia przestępstwa;
ma charakter doraźny dotyczący
ewidencjonowania obrotu za pomocą
kasy rejestrującej, użytkowania kasy
rejestrującej lub sporządzania spisu
z natury;
dotyczy podatku od wydobycia
niektórych kopalin;
ma charakter doraźny dotyczący
sprawdzenia zachowania warunków
zawieszenia działalności gospodarczej;
dotyczy zasadności zwrotu podatku
z tytułu wypłaconych należności.

•

•
•

został prawomocnie skazany
w Rzeczypospolitej Polskiej za
popełnienie przestępstwa:
− skarbowego,
− przeciwko obrotowi gospodarczemu,
− z ustawy o rachunkowości
lub wykroczenia polegającego na
utrudnianiu kontroli;
jest zobowiązanym w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
nie ma miejsca zamieszkania lub adresu
siedziby albo doręczanie pism na podane
adresy było bezskuteczne
lub utrudnione.
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Wszczęcie kontroli podatkowej
Wszczęcie kontroli podatkowej powinno nastąpić poprzez doręczenie imiennego upoważnienia
do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.
Upoważnienie doręcza się kontrolowanemu lub jego pełnomocnikowi. Jeżeli kontrolowanym
jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. spółka
z o.o. lub spółka komandytowa), doręcza się je członkowi zarządu, wspólnikowi
lub reprezentantowi. Natomiast w przypadku, gdy kontrolowanym jest zakład podmiotu
zagranicznego, upoważnienie doręcza się osobie faktycznie kierującej, nadzorującej
lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej powinno
zawierać:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) wskazanie podstawy prawnej;
3) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
4) numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
5) oznaczenie kontrolowanego;
6) określenie zakresu kontroli;
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów
niniejszego działu.
Upoważnienie, które nie spełnia powyższych wymagań, nie stanowi podstawy do
przeprowadzenia kontroli. Warto pamiętać również, że zakres kontroli nie może wykraczać
poza zakres wskazany w upoważnieniu.
Jeżeli do momentu wszczęcia kontroli nie ustanowiliśmy
pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, na tym etapie mamy
obowiązek ustanowienia pełnomocnika na wypadek swojej
nieobecności. Jest to szczególnego rodzaju pełnomocnictwo,
które charakteryzuje się tym, że umocowany może działać tylko
wtedy, gdy kontrolowany nie jest obecny.
W przypadku gdy z uwagi na nieobecność kontrolowanego, jego reprezentanta
lub pełnomocnika nie jest możliwe wszczęcie kontroli, organ wzywa wymienione osoby do
stawienia się w urzędzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku
niestawienia się w terminie, kontrola ulega zawieszeniu.

Okres zawieszenia nie wlicza się do czasu
trwania kontroli.
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Istnieje jeszcze inny, nadzwyczajny tryb wszczęcia kontroli podatkowej. Znajdzie on jednak
zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania
popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego
popełnienia.
W tym szczególnym trybie organ może wszcząć kontrolę bez doręczenia upoważnienia do jej
przeprowadzenia – wystarczy okazanie legitymacji służbowej. W takim wypadku będziemy
musieli otrzymać upoważnienie najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia wszczęcia kontroli.

Jeżeli w ciągu trzech dni od dnia wszczęcia
kontroli „na legitymację” organ nie doręczy
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
dokumenty z przeprowadzonych czynności
kontrolnych nie będą mogły stanowić dowodu
w postępowaniu podatkowym.

PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak spółka komandytowa
ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań | tel.: 61 8 618 000 | e-mail kancelaria@pragmatiq.pl

11

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą być przeprowadzane w:
•
•
•
•

siedzibie kontrolowanego,
miejscu, gdzie przechowywana jest dokumentacja,
miejscach związanych z działalnością prowadzoną przez kontrolowanego,
siedzibie organu podatkowego.

Kontrola prowadzona w siedzibie kontrolowanego może być
prowadzona jedynie w godzinach prowadzenia działalności. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy w toku kontroli czas pracy podmiotu uległ
skróceniu – w takim wypadku czynności kontrolne mogą być
prowadzone przez 8 godzin dziennie.

Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza
siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego
ma obowiązek zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie. Jeśli
jednak udostępnienie ich w siedzibie w znacznym stopniu
utrudniałoby
prowadzenie
przez
kontrolowanego
bieżącej
działalności, księgi mogą być udostępnione również w miejscu
ich prowadzenia lub przechowywania.

Kontrola może być także za zgodą kontrolowanego przeprowadzana
w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli lub kontrolowany zrezygnował z uczestniczenia w czynnościach
kontrolnych.

Czynności w ramach kontroli podatkowej mogą
być przeprowadzane jedynie w wyznaczonych
miejscach i jedynie przez określony czas.
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Czas prowadzenia kontroli podatkowej
Kontrola podatkowa powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie wskazanym w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. W przypadku niezakończenia
kontroli w tym terminie kontrolujący mają obowiązek zawiadomić na piśmie kontrolowanego,
podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej
zakończenia.
Co ważne, jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty
dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie terminu wskazanego
w upoważnieniu nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.
Ponadto czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym
nie może przekraczać w odniesieniu do:
•
•
•
•

mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
Mikroprzedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
łącznie następujące warunki:
•

•

zatrudniał
średniorocznie mniej niż
10 pracowników,
osiągnął roczny obrót
netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji
finansowych
nieprzekraczający
równowartości w złotych
2 milionów euro,
lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły
równowartości w złotych
2 milionów euro.

•

•

zatrudniał
średniorocznie mniej niż
50 pracowników,
osiągnął roczny obrót
netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji
finansowych
nieprzekraczający
równowartości w złotych
10 milionów euro,
lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły
równowartości w złotych
10 milionów euro

- i który nie jest
mikroprzedsiębiorcą.

•

•

zatrudniał
średniorocznie mniej niż
250 pracowników,
osiągnął roczny obrót
netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji
finansowych
nieprzekraczający
równowartości w złotych
50 milionów euro,
lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły
równowartości w złotych
43 milionów euro

- i który nie jest
mikroprzedsiębiorcą ani
małym przedsiębiorcą.
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Uprawnienia i obowiązki kontrolującego
Kontrolujący w zakresie wynikającym z upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli są w szczególności uprawnieni do:
•

wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

•

wstępu do lokali mieszkalnych za zgodą kontrolowanego, jeżeli jest to niezbędne do
zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez
podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków
na cele mieszkaniowe;

•

żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

•

żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych
z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek,
wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

•

zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

•

zabezpieczania zebranych dowodów;

•

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb
kontroli;

•

żądania przeprowadzenia spisu z natury;

•

przesłuchiwania świadków, kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego,
pracowników oraz osób współdziałających z kontrolowanym;

•

zasięgania opinii biegłych.

Na czas trwania kontroli kontrolujący może również żądać wydania za pokwitowaniem próbek
towarów, a także akt, ksiąg i dokumentów w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są
one nierzetelne lub gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających
wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji.

Ponadto, kontrolujący ma prawo do przeglądania akt postępowania
przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także
dokumentów zawierających informacje niejawne lub stanowiące
tajemnicę zawodową oraz sporządzania z nich odpisów i notatek.
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W razie uzasadnionej potrzeby kontrolujący może wezwać do pomocy organy Policji,
Straży Granicznej lub straży miejskich (gminnych), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający
lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę,
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.
Kontrolujący za zgodą kontrolowanego ma prawo dokonania oględzin budynku lub lokalu
mieszkalnego kontrolowanego, jeżeli zostanie spełniona przynajmniej jedna z poniższych
przesłanek:
•
•
•

zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej
lub jako siedziba kontrolowanego,
jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego
lub podstawy opodatkowania,
jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe
uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych.

Jeśli nie wyrazimy zgody na dokonanie oględzin, kontrolujący będą musieli w tym celu uzyskać
zgodę prokuratora rejonowego. Zgoda prokuratora wymagana jest również w celu dokonania
oględzin połączonych z przeszukaniem lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy,
jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności
gospodarczej albo w przypadku gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta
lub inne istotne dokumenty.
Do podstawowych obowiązków kontrolujących należą m.in.:
•

co do zasady zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli
oraz doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia;

•

okazanie legitymacji służbowej;

•

zawiadomienie kontrolowanego o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie
wskazanym w upoważnieniu;

•

dokonywanie czynności kontrolnych w obecności reprezentanta kontrolowanego
lub pełnomocnika (chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia
w czynnościach kontrolnych);

•

zawiadomienie kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań
świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem
ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem
tych czynności (chyba że kontrolowany jest nieobecny, a okoliczności sprawy uzasadniają
natychmiastowe przeprowadzenie dowodu);

•

dokumentowanie przebiegu kontroli w protokole kontroli;

•

doręczenie egzemplarza protokołu kontroli kontrolowanemu;

•

rozpatrzenie zastrzeżeń kontrolowanego do protokołu kontroli.
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Prawa i obowiązki kontrolowanego
Kontrolowany ma m.in. obowiązek:
•

ustanowienia pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności w czasie kontroli;

•

przedstawienia dowodu będącego w jego posiadaniu;

•

przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji;

•

udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem
kontroli;

•

okazania kontrolującym majątku podlegającego kontroli oraz poddania go oględzinom.

Kontrolowany ma m.in. prawo do:
•

otrzymania upoważnienia do kontroli;

•

czynnego udziału w czynnościach kontrolnych;

•

działania za pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego);

•

wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy
wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń;

•

żądania wydania kopii akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów akt sprawy
albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy;

•

odmowy udziału w przesłuchaniu w charakterze kontrolowanego;

•

otrzymania zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań
świadków, opinii biegłych, oględzin;

•

składania wniosków o przeprowadzenie dowodów;

•

złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do wydanego protokołu kontroli.
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Zakończenie kontroli podatkowej
Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Jest on
sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu. Każdy
protokół kontroli powinien zawierać określone w ordynacji podatkowej elementy.
Protokół kontroli powinien w szczególności zawierać:
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie osób kontrolujących;
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
6) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
7) ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień
oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
9) pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu
podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie
swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia
zakończenia kontroli podatkowej.
W protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania ksiąg
podatkowych w zakresie ich rzetelności i niewadliwości. W takim wypadku nie sporządza się
odrębnego protokołu badania ksiąg podatkowych.
Jeżeli nie zgadzamy się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, możemy przedstawić
zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia protokołu. Warto to zrobić,
ponieważ w przypadku niezłożenia zastrzeżeń w wyznaczonym terminie przyjmuje się,
że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
Kontrolujący są obowiązani rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania
zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności,
które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
Jeżeli kontrolujący uwzględnią w całości nasze zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu
kontroli, nie musimy składać korekty deklaracji. W przeciwnym wypadku, w razie niezłożenia
korekty deklaracji uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy może
w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie,
która była przedmiotem kontroli.
Postępowanie podatkowe może również zostać wszczęte po upływie 6 miesięcy od zakończenia
kontroli podatkowej, jeżeli:
•
•

dokonamy ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione
nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów,
uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.
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Kontrola celno-skarbowa
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Właściwość organów i wszczęcie kontroli celno-skarbowej
Organem, który prowadzi kontrolę celno-skarbową,
jest naczelnik urzędu celno-skarbowego. Aktualnie
w
Polsce
funkcjonuje
szesnaście
urzędów
celno-skarbowych. Zasadniczo obszar działania
urzędu celno-skarbowego pokrywa się z terytorium
województwa, jednakże trzeba wiedzieć, że formalnie
każdy z naczelników urzędów celno-skarbowych jest
uprawniony do przeprowadzania kontroli na
terytorium całego kraju. W konsekwencji ich zasięg
terytorialny nie jest w żaden sposób ograniczony,
co w praktyce oznacza możliwość wszczęcia kontroli
celno-skarbowej
przez
naczelnika
urzędu
skarbowego z innego województwa.
Kontrola celno-skarbowa jest w przeciwieństwie do kontroli podatkowej przeprowadzana bez
wcześniejszego zawiadomienia. W zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego
wszczęcie kontroli celno-skarbowej zasadniczo następuje z urzędu, w dniu doręczenia
kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący nie mają przy tym
obowiązku okazania legitymacji służbowej – legitymację służbową okazuje się na żądanie
kontrolowanego.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
powinno zawierać:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę
celno-skarbową;
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin
jej zakończenia;
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
7) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej (np. spółka z o.o. lub spółka komandytowa), upoważnienie doręcza się członkowi
zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Jeżeli
natomiast kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie doręcza się
osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak spółka komandytowa
ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań | tel.: 61 8 618 000 | e-mail kancelaria@pragmatiq.pl

19

W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego
lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, kontrola
celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej
pracownikowi kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka,
którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest
pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem.
Kontrola celno-skarbowa może zostać wszczęta na podstawie
legitymacji służbowej również wtedy, gdy zaistnieje podejrzenie,
że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne
uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej.
W obu przypadkach organ ma jednak obowiązek bez zbędnej zwłoki
dostarczyć upoważnienie kontrolowanemu.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli możemy
skorygować uprzednio złożone deklaracje w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.
Jeśli naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględni złożoną korektę, doręczone zostanie nam
stosowne zawiadomienie, które kończy kontrolę celno-skarbową. W przeciwnym razie kontrola
trwa dalej, natomiast kolejną korektę będziemy mogli złożyć dopiero po otrzymaniu wyniku
kontroli.
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Miejsce i czas prowadzenia kontroli celno-skarbowej
Czynności kontrolne mogą być wykonywane w:
•
•
•
•

•

urzędzie celno-skarbowym,
siedzibie kontrolowanego,
miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych,
każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością
(w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia,
towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających
kontroli),
innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później
niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Przy czym podobnie jak w przypadku kontroli
podatkowej, organ podatkowy może ten termin przedłużyć. O każdym przypadku
niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie powinniśmy jednak zostać
zawiadomieni na piśmie, ze wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu zakończenia kontroli
celno-skarbowej i nowego terminu jej zakończenia.
Jeżeli nie został wskazany nowy termin zakończenia kontroli, dokumenty zgromadzone
po upływie powyższych terminów nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej,
postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu karnym skarbowym.
Nie dotyczy to jednak dokumentów, o których udostępnienie wystąpiono przed ich upływem.

Do kontroli celno-skarbowej
nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo przedsiębiorców w zakresie
dot. limitu łącznego czasu trwania
kontroli w ciągu roku
kalendarzowego.
Wyłączenie stosowania przepisów dot. limitu czasu trwania
kontroli w ciągu roku oznacza, że organy podatkowe związane są
jedynie 3 miesięcznym terminem, o którym mowa w ustawie
o Krajowej Administracji Skarbowej. Z uwagi na możliwość
przedłużania
tego
terminu,
kontrola
celno-skarbowa
u przedsiębiorców zwykle trwa miesiącami lub nawet latami.
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Uprawnienia i obowiązki kontrolującego
Kontrolującym przysługuje m.in. uprawnienie do:
•

żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych
z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii,
wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci
elektronicznej oraz do żądania przekazania w postaci elektronicznej całości lub części
ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg
podatkowych przy użyciu programów komputerowych;

•

wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym
pomieszczeniu kontrolowanego;

•

dokonywania oględzin;

•

legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne
na potrzeby kontroli;

•

przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;

•

przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc
oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;

•

zasięgania opinii biegłych;

•

zabezpieczania zebranych dowodów;

•

żądania przeprowadzenia spisu z natury;

•

sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań
dźwiękowych;

•

zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;

•

badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów, w tym pobrania próbek towarów,
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;

•

żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się
dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego
surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach,
wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;

•

żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli
celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem
ewidencyjnym;
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•

uczestniczenia w podlegających kontroli celno-skarbowej czynnościach w zakresie
produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich
wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania,
magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania
i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy;

•

żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;

•

nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki
przewozowe.

Analogicznie jak w przypadku kontroli podatkowej, kontrolujący mają prawo do przeglądania
akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a także dokumentów
zawierających informacje niejawne lub stanowiące tajemnicę zawodową oraz sporządzania
z nich odpisów i notatek. Ponadto w określonych przypadkach kontrolujący może wezwać
pomocy albo zwrócić się o asystę organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej
(gminnej).

W granicach niezbędnych do dokonywania oględzin, legitymowania
osób oraz przeszukiwania lokali albo w celu uniknięcia bezpośredniego
zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia kontrolujący są również
uprawnieni do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się.

Przeszukanie lokalu mieszkalnego przez kontrolujących wymaga natomiast uzyskania zgody
prokuratora rejonowego. Kontrolujący mogą dokonać przeszukania bez zgody prokuratora
tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy istnieją uzasadnione podstawy do
przypuszczenia, że w miejscu przeszukania znajdują się dowody. W takiej sytuacji przeszukanie
podlega późniejszemu zatwierdzeniu przez właściwego prokuratora rejonowego. W razie
odmowy zatwierdzenia przeszukania materiały i informacje zebrane w toku czynności nie mogą
stanowić dowodu w kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu
podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe.
Jeszcze więcej uprawnień posiadają kontrolujący będący funkcjonariuszami Służby
Celno-Skarbowej. W określonych sytuacjach są oni bowiem dodatkowo uprawnieni m.in. do
przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, przeszukania osób,
konwoju i strzeżenia towarów, kontroli przesyłek pocztowych, zatrzymywania pojazdów
i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, a także przeprowadzenia
kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika środka
przewozowego.
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Kontrolujący co do zasady mają m.in. obowiązek:
•

doręczyć kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;

•

okazać legitymację służbową na żądanie kontrolowanego;

•

zawiadomić kontrolowanego o każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie
wskazanym w upoważnieniu;

•

zawiadomić kontrolowanego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań
świadków lub opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich
przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych
czynności (chyba że kontrolowany jest nieobecny, a okoliczności sprawy uzasadniają
natychmiastowe przeprowadzenie dowodu);

•

sporządzić i doręczyć kontrolowanemu wynik kontroli.

Ze względu na charakter tzw. „twardej kontroli”,
w ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący
mają dużo szerszy zakres uprawnień, niż przy
kontroli podatkowej.
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Prawa i obowiązki kontrolowanego
Kontrolowany ma m.in. obowiązek:
•

umożliwienia wglądu w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno-skarbowej
w tym dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają charakter poufny,
w tym dokumenty elektroniczne;

•

przedstawienia na żądanie urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów
mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, sporządzonych w języku obcym;

•

w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych,
przekazania w postaci elektronicznej całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów
księgowych, objętych zakresem kontroli celno-skarbowej, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;

•

udzielenia niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące
przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych;

•

udostępniania towarów, urządzeń oraz środków przewozowych oraz zapewnienia dostępu
do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno-skarbowej;

•

wydania za pokwitowaniem towarów lub dokumentów na czas trwania kontroli
celno-skarbowej, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;

•

przeprowadzenia na żądanie spisu z natury w zakresie niezbędnym na potrzeby kontroli
celno-skarbowej;

•

umożliwienia zbadania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
w tym przez pobranie ich próbek;

•

udostępnienia w niezbędnym zakresie środków łączności, a także innych urządzeń
technicznych, jeżeli są one niezbędne do wykonania kontroli celno-skarbowej;

•

umożliwienia, nieodpłatnie, sporządzenia kopii i szkiców, filmowania i fotografowania
oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;

•

zapewnienia warunków do wykonywania czynności kontrolnych, w tym – w miarę
posiadanych możliwości – samodzielnych pomieszczeń odpowiednich do rodzaju
wykonywanych czynności i miejsc do przechowywania dokumentów;

•

udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;

•

zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego o każdej zmianie swojego adresu
dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli w toku
kontroli celno-skarbowej ujawniono nieprawidłowości.
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Kontrolowany ma m.in. prawo do:
•

czynnego udziału w czynnościach kontrolnych;

•

działania za pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego);

•

wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii
przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń;

•

żądania wydania kopii akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów akt sprawy
albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy;

•

odmowy udziału w przesłuchaniu w charakterze kontrolowanego;

•

otrzymania zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań
świadków, opinii biegłych, oględzin;

•

składania wniosków o przeprowadzenie dowodów.

W toku kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu
przysługują podobne prawa, jak w kontroli
podatkowej. Katalog nałożonych na
kontrolowanego obowiązków jest jednak
znaczenie szerszy.
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Zakończenie kontroli celno-skarbowej
Kontrola celno-skarbowa kończy się wraz z doręczeniem wyniku
kontroli. Pomimo pewnych podobieństw, wynik kontroli nie jest tym
samym, co protokół kontroli kończący kontrolę podatkową.

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do protokołu kontroli nie ma możliwości złożenia
zastrzeżeń do wyniku kontroli. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli możemy
jedynie skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację
podatkową. Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości i nie złożymy
korekty deklaracji w powyższym terminie, organ nie uwzględni złożonej korekty albo będą
istniały przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, zakończona
kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe.
Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji, od której możemy złożyć odwołanie do
organu drugiej instancji. Warto jednak pamiętać, że odwołanie od decyzji wydanej po kontroli
celno-skarbowej rozpatruje ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję
jako organ pierwszej instancji.
Wynik kontroli powinien zawierać:
1) oznaczenie organu;
2) wskazanie kontrolowanego;
3) datę wydania;
4) zakres kontroli celno-skarbowej;
5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
6) pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji (jeżeli przepisy
ustaw podatkowych przewidują obowiązek złożenia deklaracji);
7) pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu
celno-skarbowego przez kontrolowanego o zmianie swojego adresu
dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli
celno-skarbowej;
8) podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego albo osoby
upoważnionej.
W przypadku złożenia korekty deklaracji uwzględniającej ustalenia kontroli celno-skarbowej
nie ma możliwości ich późniejszego skorygowania. Ponowna korekta deklaracji nie wywołuje
bowiem skutków prawnych w zakresie, w jakim przewiduje ona cofnięcie ustaleń kontroli
celno-skarbowej. W takim przypadku organ pisemnie zawiadamia składającego korektę o jej
bezskuteczności.
Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy ponowne skorygowanie
deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma
wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli, lub ustalenia kontroli
celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu,
o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną
umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.
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Postępowanie podatkowe
PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak spółka komandytowa
ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań | tel.: 61 8 618 000 | e-mail kancelaria@pragmatiq.pl

28

Wszczęcie postępowania podatkowego
Przypomnijmy, że w razie niezłożenia korekty deklaracji podatkowej uwzględniającej
nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli podatkowej, organ podatkowy może w terminie
6 miesięcy od zakończenia kontroli wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie, która była
przedmiotem kontroli. Natomiast w przypadku niezłożenia korekty deklaracji uwzględniającej
ustalenia kontroli celno-skarbowej, kontrola ta „automatycznie” przekształca się
w postępowanie podatkowe.
Datą wszczęcia postępowania lub przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowanie
podatkowe jest dzień doręczenia podatnikowi postanowienia w tej sprawie. Organ podatkowy
może przeprowadzić postępowanie dopiero po skutecznym doręczeniu wspomnianego
postanowienia.
Postępowanie podatkowe po kontroli podatkowej prowadzi ten sam organ, który był właściwy
do przeprowadzenia kontroli. Nawet jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej nastąpi
zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu podatkowego, właściwy do przeprowadzenia
postępowania wciąż będzie ten sam organ, który wszczął kontrolę.
W przypadku kontroli celno-skarbowej organem właściwym do przeprowadzenia
postępowania podatkowego jest ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał
wynik kontroli.
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Przebieg postępowania podatkowego
Celem postępowania podatkowego jest wymiar podatku. Z tego względu organ podatkowy ma
obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania, aby dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy,
a w szczególności zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Dowodem w postępowaniu podatkowym może być wszystko, co może przyczynić się do
wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodu nie wymagają jednak fakty
powszechnie znane oraz fakty znane organowi podatkowemu z urzędu.
Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być m.in.:
•
•
•
•
•
•

•

księgi podatkowe,
deklaracje złożone przez stronę,
zeznania świadków,
opinie biegłych,
materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,
informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku
działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej,
czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli
celno-skarbowej,
materiały zgromadzone w toku postępowania karnego
albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe
lub wykroczenia skarbowe.

Jako strona postępowania podatkowego również mamy prawo brać czynny udział
w postępowaniu dowodowym. W szczególności możemy wnioskować o przeprowadzenie
wskazanych przez nas dowodów. Warto bowiem pamiętać, że w praktyce organ z własnej
inicjatywy nigdy nie jest zainteresowany przeprowadzeniem dowodów, które mogą być
przychylne dla podatnika.
Należy przy tym podkreślić, że organ nie ma obowiązku przeprowadzenia wszystkich
zgłaszanych dowodów. Jeśli uzna, że okoliczności mające istotne znaczenie dla sprawy
stwierdzone są wystarczająco innym dowodem, nie uwzględni wniosku.
Z każdej czynności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia
sprawy (np. przesłuchania lub oględzin) organ podatkowy
sporządza protokół – chyba że czynność została utrwalona na
piśmie w inny sposób. Protokół sporządza się tak, aby z jego
treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał,
kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób
w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne
osoby. Inne czynności mające istotne znaczenie dla sprawy,
z których nie sporządza się protokołu, utrwala się w aktach
w formie adnotacji podpisanej przez pracownika.
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Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania podatkowego, mamy prawo do wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii. Przed wydaniem decyzji organ
co do zasady ma obowiązek wyznaczyć nam siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się
w sprawie zebranego materiału dowodowego. Dzięki temu nie tylko mamy możliwość
zweryfikowania akt sprawy pod kątem zupełności i kompletności materiału dowodowego,
ale również jest to ostatni moment, aby wnioskować o jego ewentualne poszerzenie.
Wyznaczenie wyżej wspomnianego terminu oznacza bowiem, że postępowanie podatkowe
zbliża się ku zakończeniu i wkrótce zostanie wydana decyzja.
Od decyzji należy odróżnić wydawane w toku postępowania podatkowego postanowienia.
Dotyczą one poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego, jednak
zasadniczo nie rozstrzygają o istocie sprawy.
Postanowienie powinno zawierać:
1) oznaczenie organu podatkowego;
2) datę jego wydania;
3) oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga
do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia
na postanowienie;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu
administracyjnego;
8) podpis osoby upoważnionej, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis
zaufany albo podpis osobisty.
Postanowienia, od których służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się
na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Inne postanowienia mogą być
natomiast ogłaszane ustnie. W praktyce postanowienia w formie ustnej spotyka się jednak
bardzo rzadko.
Postępowanie podatkowe powinno zakończyć się bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten wynosi
2 miesiące. O każdym przypadku niezakończenia postępowania
w terminie organ podatkowy ma obowiązek nas zawiadomić, podając
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin
zakończenia postępowania.
Jeżeli z przyczyn leżących po stronie organu w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania nie zostanie doręczona decyzja, za okres od dnia wszczęcia postępowania
podatkowego do dnia doręczenia decyzji nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
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Odwołanie od decyzji
Od decyzji podatkowej wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do organu
wyższego stopnia. Przykładowo odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie
rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej. Od powyższej zasady istnieją jednak
wyjątki. W pewnych sytuacjach odwołanie od decyzji będzie bowiem rozpatrywał ten sam
organ, który wydał decyzję.
Odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam
organ, gdy decyzja w pierwszej instancji
została wydana przez:
• Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
• Szefa Krajowej Informacji Skarbowej,
• dyrektora izby administracji skarbowej,
• samorządowe kolegium odwoławcze,
• naczelnika urzędu celno-skarbowego (jeżeli
kontrola celno-skarbowa przekształciła się
w postępowanie podatkowe).

Odwołanie wnosi się w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji
za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję. Jeżeli
nie wniesiemy odwołania
w wyznaczonym terminie,
decyzja stanie się ostateczna,
czyli wykonalna.

Odwołanie można wnieść na piśmie, ustnie do protokołu, a także w formie elektronicznej przez
elektroniczną skrzynką pocztową organu podatkowego lub portal podatkowy. Powinno ono
także spełniać określone w ordynacji podatkowej szczególne wymogi.
Odwołanie od decyzji powinno:
1) zawierać zarzuty przeciw decyzji,
2) określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania,
3) wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Po pierwsze, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji. Musimy zatem wskazać
konkretne nieprawidłowości i uchybienia organu podatkowego pierwszej instancji. Podstawę
zarzutów może przede wszystkim stanowić naruszenie przepisów postępowania lub prawa
materialnego, a także sprzeczność ustaleń organu ze stanem faktycznym czy nowe fakty
i dowody w sprawie.
Kolejnym wymogiem odwołania od decyzji jest określenie istoty i zakresu żądania. Oznacza to,
że w odwołaniu powinniśmy sprecyzować, czego się domagamy – uchylenia decyzji czy jej
zmiany – oraz w jakim zakresie.
W celu uzasadnienia żądania należy natomiast wskazać konkretne dowody. Przy czym mogą to
być zarówno nowe dowody, jak i dowody wcześniej zgromadzone w przeprowadzonym
postępowaniu.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego organ drugiej instancji wydaje
decyzję, w której może m.in. utrzymać w mocy albo uchylić decyzję organu pierwszej instancji.

Organ podatkowy drugiej instancji wydaje decyzję,
w której:
• utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości
lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości
lub w części i umarza postępowanie w sprawie;
• umarza postępowanie odwoławcze;
• uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości
i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Co ważne, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się,
chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny. Oznacza to, że decyzja
organu drugiej instancji nie może być dla nas mniej korzystna, niż decyzja organu pierwszej
instancji.
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Skarga do sądu administracyjnego
Na decyzję wydaną przez dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celnoskarbowego – działającego jako organ drugiej instancji – przysługuje skarga do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji przez ten organ.
Co ważne, skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Następnie organ
ten ma obowiązek przekazać ją właściwemu sądowi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią
na skargę. Podobnie jak odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego powinna
spełniać określone wymogi formalne.
Od skargi do sądu administracyjnego pobiera się wpis. W sprawach dotyczących należności
pieniężnych pobierany jest wpis stosunkowy, którego wysokość uzależniona jest od wartości
przedmiotu zaskarżenia. W pozostałych sprawach pobiera się natomiast wpis stały. Do skargi
należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty. W przypadku, gdy stroną skarżącą jest
spółka, do skargi załącza się również odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Co więcej, do skargi
zawsze należy dołączyć także jej odpis wraz z odpisami załączników.
Jeśli skarga nie spełnia powyższych wymogów,
sąd wzywa do jej uzupełnienia lub poprawienia.
Termin na uzupełnienie braków formalnych
wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W razie niedochowania tego terminu skarga
pozostanie bez rozpoznania.
Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga
sprawę wyrokiem. Ogłoszenie wyroku powinno
nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto
rozprawę. W zawiłej sprawie sąd może odroczyć
jednak ogłoszenie wyroku na czas do czternastu
dni, przy czym termin ten może być przedłużony
tylko raz i co najwyżej o siedem dni.
W wyroku sąd może uchylić decyzję w całości lub w części, stwierdzić nieważność decyzji
albo stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa. W razie nieuwzględnienia skargi sąd
oddala skargę w całości lub w części.
Zasadniczo w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku sąd sporządza jego uzasadnienie.
W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządzane jest jednak
dopiero na wniosek strony. Termin na zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wynosi
7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji. Jest to bardzo istotne,
ponieważ w przypadku niezgłoszenia wniosku w wyznaczonym terminie nie będziemy mieli
możliwości wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wyrok
wojewódzkiego sądu administracyjnego stanie się prawomocny.
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Zakończenie
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Zakończenie
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie przybliżyło Ci procedurę kontroli rozliczeń
podatkowych oraz praw i obowiązków w tym zakresie. Pamiętaj jednak, że przedstawiona
w przewodniku wiedza może nie wystarczyć w sporze z fiskusem. Istotna jest bowiem
odpowiednio wcześnie przygotowana strategia oraz konsekwentna i spójna argumentacja.
Złożone w toku czynności kontrolnych wyjaśnienia, do których często podatnik nie przywiązuje
większej wagi, mogą przesądzić o przegranej w sporze z fiskusem.
Pamiętaj również, że przychylne nastawienie kontrolujących nie oznacza, że kontrola przebiega
w korzystny dla Ciebie sposób. Kontrolującym zawsze zależy na tym, by kontrola była
pozytywna, czyli zakończona ustaleniami, które mają w następnej kolejności przekształcić się
we wpływy z podatków do budżetu.
Jeżeli chciałbyś mieć gwarancję, że Twoje prawa będą w toku działań kontrolnych
respektowane, a Twoje stanowisko przedstawione w odpowiedni sposób, warto zwrócić się
o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Co więcej, o taką pomoc warto zwrócić się już na
początku czynności kontrolnych, a nie czekać do ich zakończenia.
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Tel.: 609 555 472

Tel.: 693 555 467
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