
l Sądy coraz częściej uchylają decyzje wydawane przez
organy podległe Ministerstwu Finansów. W 2014 r. ponad
40 proc. decyzji zostało uchylonych przez wojewódzkie
sądy administracyjne, a Naczelny Sąd Administracyjny
prawie dwukrotnie częściej uchylał postanowienia
organów skarbowych. Na to symptomatyczne zjawisko
zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, w
swoim wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2014
roku, w sprawie kontroli przeprowadzonej w organach
podległych Ministerstwu Finansów.

Ta ka sy tu a cja jest spo wo do wa na m.in. ak tyw ną po sta wą
po dat ni ków, któ rzy co raz czę ściej wal czą w są dach o swo je
pra wa. O 27 proc. wzro sła bo wiem licz ba skarg na de cy zje
osta teczne dy rek to rów izb skar bo wych i izb cel nych, ja kie
wpły wa ją do wo je wódz kich są dów ad mi ni stra cyj nych,
z uwa gi na sła bą ja kość de cy zji po dat ko wych. W związ ku
z ko rzyst ny mi dla po dat ni ków wy ro ka mi, oprócz zwro tu
nad płat po dat ków, or ga ny po dat ko we wy pła ci ły im w 2013
r. i pier wszej po ło wie 2014 r., do dat ko wo na leż ne od set ki
w kwo cie 376,8 mln zł. Licz ba nie ko rzyst nych dla or ga nów
po dat ko wych orze czeń NSA wy nio sła 991, co w po rów na -
niu z 2012 r. sta no wi wzrost o 94,7 proc. Gdzie, w przy pad -
ku izb skar bo wych jest to wzrost o 97,8 proc., a izb cel nych
o 83,0 proc. Od se tek orze czeń nie ko rzyst nych dla or ga nów
po dat ko wych wy niósł 26,9 proc., co w po rów na niu z 2012
r. sta no wi wzrost o 10,8 proc., (dla izb skar bo wych 29,7
proc. (wzrost o 9,2 pun ktu pro cen to we go), a dla izb cel nych
19,7 proc. (wzrost o 10,8 pun ktu pro cen to we go). Naj wię -

kszy wzrost nie ko rzyst nych dla or ga nów po dat ko wych orze -
czeń NSA do ty czył de cy zji wy da wa nych w przy pad ku po -
dat ku PIT w dru giej in stan cji przez dy rek to rów izb
skar bo wych (wzrost ze 117 orze czeń w 2012 r. do 380 orze -
czeń w 2013 r., tj. o 224,8 proc.). W I pół ro czu 2014 r. or -
ga ny pod leg łe Mi ni stro wi Fi nan sów wy da ły łącz nie 14.809
de cy zji wy mia ro wych, pod le ga ją cych za skar że niu do WSA,
z cze go iz by skar bo we wy da ły 8.648 de cy zji, a iz by cel ne
6.161. Po dat ni cy wnie śli do WSA 6.479 skarg. Na 6.424 roz -
strzy gnię cia WSA, 23,1 proc. by ło nie ko rzyst nych dla or ga -
nów po dat ko wych. Na 2.133 orze cze nia NSA w wy ni ku
roz pa trze nia skarg ka sa cyj nych, 27,2 proc. sta no wi ły orze -
cze nia nie ko rzyst ne dla or ga nów po dat ko wych.

Wspom nia na kon tro la NIK wy ka za ła, że po pra wy wy -
ma ga ją szcze gól nie ob sza ry ma ją ce wpływ na ni ską ja -
kość de cy zji or ga nów po dat ko wych, o któ rej świad czy
ros ną ca licz ba od wo łań po dat ni ków oraz wy so ki od se tek
uchy lo nych de cy zji or ga nów pier wszej in stan cji. Wią że
się to rów nież z ros ną cym za po trze bo wa niem na in ter -
pre ta cje pra wa po dat ko we go, po twier dza ją ce brak przej -
rzy sto ści i wy so ki po ziom skom pli ko wa nia pra wa
po dat ko we go. Ja ko waż ny ele ment do po pra wy, NIK
wska zu je rów nież nad u ży wa nie upraw nień do pro wa dze -
nia czyn no ści spraw dza ją cych przez pra cow ni ków urzę -
dów skar bo wych. 

Ba zu jąc na po wyż szych da nych oraz no wo rocz nych
zmia nach Or dy na cji po dat ko wej przyj mu ją cej na sta łe za -
sa dę, że wszel kie wąt pli wo ści praw ne bę dą roz strzy ga ne na
ko rzyść po dat ni ka, przed się bior ca móg łby spo dzie wać się
ze stro ny fi sku sa zmian re pre syj ne go po dej ścia do po dat ni -
ków. Or ga ny kon tro li skar bo wej po win ny wy cią gnąć wnio -
ski z miaż dżą ce go ra por tu NIK oraz po pra wić ob sza ry
wska za ne do po pra wy. I do ty czy to ca łe go apa ra tu skar bo -
we go. Z ko lei zmia ny w Or dy na cji po dat ko wej, z któ rych
tak dum ny jest re sort fi nan sów, po win ny mieć wy mier ny
wpływ na ogra ni cze nie re pre syj ne go po dej ścia urzęd ni ków
do spraw przed się bior ców i prze ło żyć się na zmia nę trak -
to wa nia przed się bior ców przez pra cow ni ków pod leg łych
Mi ni ster stwu Fi nan sów. Czy tak się jed nak sta nie? Wy da je
się, że ta ki sce na riusz to tyl ko pieśń przy szło ści i ra czej po -

boż ne ży cze nie po dat ni ka. Wspom nia na kon tro la NIK po -
ka za ła jak nie spraw ny i cha o tycz ny w swych dzia ła niach
jest re sort fi nan sów. Trud no jed nak spo dzie wać się zna czą -
cej po pra wy sy tu a cji, po nie waż to właś nie de ter mi na cja
przed się bior ców wal czą cych o swo je pra wa, do pro wa dzi ła
do ta kich, a nie in nych wnio sków w ra por cie i ist nie je ry -
zy ko, że apa rat skar bo wy te raz bę dzie się mścił na „wi no -
waj cach” ta kiej kry ty ki. Z ko lei zmia ny Or dy na cji
po dat ko wej to ra czej nie zbęd na kos me ty ka obo wią zu ją cych
do tej po ry pro ce dur, a nie ich grun tow na prze mia na. Za -
łącz nik nr 1 do Kra jo we go Pla nu Dzia łań Ad mi ni stra cji Po -
dat ko wej na la ta 2016 – 2020 wy mie nia 14 ry zyk
po dat ko wych, wy stę pu ją cych w róż nych bran żach, do któ -
rych się od no si. Na pierw szym miej scu re sort wska zu je ry -
zy ko nie zre a li zo wa nia zo bo wią zań po dat ko wych w peł nej
wy so ko ści, w związ ku z nie wy ka zy wa niem do opo dat ko -
wa nia ob ro tu/przy cho du z wy sta wio nych ra chun ków/fak -
tur VAT, przez pod mio ty po sia da ją ce za re je stro wa ną
dzia łal ność gos po dar czą. A sko ro na pierw szym miej scu, to
zna czy, że na le ży w naj bliż szych la tach spo dzie wać się
wzmo żo nej ak tyw no ści or ga nów po dat ko wych we wska -
za nych. Te ry zy kow ne bran że zaś to: do radz two oraz in ne
usłu gi nie ma te rial ne, han del hur to wy po zo sta ły, e-han del
i usłu gi in for ma tycz ne, han del pro duk ta mi spo żyw czy mi
i ty to niem, nie ru cho mo ści, mo to ry za cja, pa li wa, opie ka
zdro wot na (w tym prak ty ka le kar ska i po zo sta łe usłu gi
me dycz ne), pro duk cja i ob rót me ta la mi i pro duk ta mi me -
ta lo wy mi, pro duk cja ma te ria łów bu do wla nych i usłu gi
bu do wla ne, trans port i lo gi sty ka, usłu gi fi nan so we i ubez -
pie cze nio we.

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze, wy da je się, że Mi ni ster stwo
Fi nan sów szy ku je przed się bior com na la ta 2016-2020 ko -
lej ny test z cier pli wo ści, wy trzy ma ło ści oraz moc ne go krę -
go słu pa przy świat łej wi zji Ad mi ni stra cji Po dat ko wej,
na sta wio nej na by cie przy jaz ną, no wo czes ną i pro fe sjo nal -
ną. Do tych cza so wa prak ty ka po ka zu je, bo wiem, że ta kie za -
pew nie nia or ga nów skar bo wych, ma ją je dy nie ist nieć na
pa pie rze i są da le kie od sta nu fak tycz ne go.
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Raport NIK miażdży organy skarbowe za brak kompetencji

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


