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1.

EFEKTY DZIAŁAŃ KONTROLI SKARBOWEJ W 2011R.

W 2011r. kontrola skarbowa kontynuowała działania w obszarach, w
w kolejnych latach moŜna było zaobserwować

których

zwiększone ryzyko występowania

nieprawidłowości podatkowych. Dzięki szerokiemu zakresowi merytorycznego działania
określonego w ustawie o kontroli skarbowej, a takŜe m.in. dzięki dobrze wyszkolonej kadrze
organy kontroli skarbowej są w stanie kierować swoje działania na obszary zagroŜone
największymi nieprawidłowościami w zaleŜności m.in. od aktualnej sytuacji na rynku obrotu
gospodarczego, zwłaszcza wtedy, gdy obserwowane są negatywne zjawiska, w tym np. nowe
rodzaje oszustw. Szczególną uwagę skierowano na wykrywanie przestępczości paliwowej,
naduŜyć w obrocie złomem, nieujawnianiu przez podatników faktycznych źródeł przychodu,
ukrywaniu rzeczywistych rozmiarów oraz niezgłaszaniu do opodatkowania prowadzonej
działalności gospodarczej. Ponadto ujawniano nieprawidłowości popełniane przez podmioty
uczestniczące w obrocie wewnątrzwspólnotowym. co wymagało ścisłej współpracy i
wymiany informacji ze słuŜbami finansowymi państw unii europejskiej.
Do szczególnie niebezpiecznych dla budŜetu państwa zjawisk, na które napotykają
organy kontroli skarbowej, bez względu na kontrolowaną branŜę, nadal naleŜy zaliczyć wprowadzanie przez nieuczciwe podmioty do obrotu gospodarczego faktur opisujących fikcyjne
zdarzenia gospodarcze, tzw. fikcyjnych faktur, które zostały wystawione wyłącznie w celu
wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodu. W minionym roku kontrola skarbowa ujawniła
prawie 120 tys. szt. fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 5,8 miliarda zł.

Przykłady działań kontroli skarbowej:
1.1.
•

Zwalczanie przestępczości paliwowej.
Spółka wprowadziła do sprzedaŜy olej napędowy pochodzący z niewiadomego źródła.
Paliwo zakupione przez ww. spółkę nie pochodziło od podmiotów uwidocznionych
na fakturach. Zapłata za otrzymane od rzekomych dostawców paliwo następowała wyłącznie w formie gotówkowej. Czynności sprawdzające wykazały, iŜ zakupiony olej
napędowy był zuŜywany zarówno na potrzeby własnej działalności jak i był takŜe
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przedmiotem sprzedaŜy detalicznej na stacji paliw. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe
spółka zawyŜyła podatek VAT do odliczenia o kwotę blisko 3,2 mln zł, a wysokość
naleŜnej fiskusowi akcyzy stanowi kwotę 8,5 mln zł. Spółka nie wniosła odwołań od
wydanych decyzji na powyŜsze kwoty.
•

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaŜy paliw płynnych, wprowadził do obrotu - w okresie 3 lat - około 2 mln litrów oleju napędowego
niewiadomego pochodzenia, którego zakup udokumentował fikcyjnymi fakturami.
Kontrola skarbowa zakwestionowała 76 faktur wystawionych przez 7 podmiotów pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej. Faktury okazały się fikcyjne.
W toku kontroli współpracowano z organami ścigania. W wyniku ustaleń kontroli
stwierdzono zaległość w podatku VAT w wysokości ponad 875 tys. zł, w podatku PIT
w kwocie ponad 957 tys. zł oraz w akcyzie w wysokości ponad 3,5 mln zł.

•

W wyniku współpracy z Prokuraturą, CBŚ i Urzędem Celnym skontrolowano zorganizowaną grupę podmiotów, która prowadziła działalność o charakterze przestępczym
w zakresie obrotu paliwami płynnymi. Paliwo sprowadzane było z terenu UE (Niemcy). Jako wewnątrzwspólnotowy nabywca wskazana była firma "słup", która zawyŜała
podatek VAT do odliczenia i jednocześnie nie wystawiała faktur sprzedaŜy na zakupione partie paliw. Faktyczni nabywcy dokumentowali zakup tych partii paliw fakturami od innych, powiązanych podmiotów. W efekcie ujawniono 506 fikcyjnych faktur
na łączną kwotę brutto 42,5 mln zł, a łączne uszczuplenia podatkowe wyniosły ponad
35 mln zł.

•

W wyniku rozpoznania wywiadu skarbowego ujawniono zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu nielegalne paliwo. Zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie całego kraju dokonywała zmiany przeznaczenia produktów
ropopochodnych (m.in. benzyny do lakierów, oleju bazowego, nafty ochronnej), poprzez ich mieszanie i wprowadzanie do obrotu jako pełnowartościowe paliwa silnikowe. W trakcie postępowania kontrolnego, prowadzonego wobec jednej z osób zaangaŜowanej w ten proceder, stwierdzono, Ŝe kontrolowany podmiot sprzedał prawie 4 mln
litrów oleju napędowego, który nie pochodził od dostawców wskazanych na fakturach
VAT zakupu. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych transakcji zakupu paliwa.
Działalność ujawnionej grupy przestępczej prowadzona była w celu osiągnięcia zysku
ze sprzedaŜy paliw, od których nie zapłacono naleŜnych podatków. Postępowanie kontrolne, prowadzone przy współpracy z Prokuraturą, zakończono wydaniem decyzji
określającej zaległość w zakresie podatku VAT w wysokości prawie 3,2 mln zł oraz
w zakresie podatku akcyzowego w kwocie prawie 1,7 mln złotych.
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•

W trakcie kontroli, prowadzonej w przedsiębiorstwie, działającym w branŜy paliwowej i uzyskującej przychody ze sprzedaŜy oleju opałowego oraz oleju napędowego,
zwrócono szczególną uwagę na jednego z głównych kontrahentów podatnika. Po bliŜszym przyjrzeniu się działalności tego podmiotu, stwierdzono, Ŝe stanowił on „sztuczne” ogniwo w łańcuchu transakcji. Zarejestrowana firma, która jedynie pozorowała
funkcjonowanie, miała ściśle określony cel, jakim było uprawdopodobnienie legalności działań prowadzonych przez kontrolowanego. On sam nabywał olej opałowy
i sprzedawał kontrahentowi, kupując jednocześnie od niego olej napędowy w tej samej ilości. A wszystko to jedynie „na papierze”. Dzięki tym fikcyjnym transakcjom,
podatnik uzyskiwał faktury VAT z wykazanym zakupem oleju napędowego, „legalizujące” obrót olejem opałowym. Ujawnienie procederu zakończyło, prowadzoną przez
podatnika, sprzedaŜ oleju opałowego, jako oleju napędowego oraz doprowadziło do
wydania decyzji w zakresie podatków akcyzowego i VAT w łącznej wysokości ponad
179 mln zł. Podatnik nie wniósł odwołania. Osoba kierująca podmiotem gospodarczym, usłyszała równieŜ zarzuty postawione przez prokuratora w związku z posługiwaniem się w prowadzonej działalności gospodarczej fikcyjnymi fakturami.

1.2.
•

Obrót złomem.
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w przeciągu jednego roku podatkowego wystawił blisko 700 faktur o wartości 18 mln zł, dokumentujących
fikcyjną sprzedaŜ złomu metali kolorowych i złomu stalowego. Ustalono, Ŝe ich odbiorcy odliczyli zawarty w nich VAT. W wyniku prowadzonych czynności ujawniono
sieć powiązań i schemat działań podejmowanych w ramach rzekomego obrotu złomem
przez siatkę podmiotów gospodarczych. Okazało się, Ŝe faktury zakupu były równieŜ
fikcyjne. Kontrolowany „odsprzedawał” kolejnym firmom złom, którego nigdy nie
nabył. Łączna kwota podatku, którą musi zapłacić nieuczciwy przedsiębiorca wynosi
blisko 3,2 mln zł.

•

Postępowanie kontrolne wobec spółki zajmującej się skupem złomu na terenie całego
kraju zakończono wydaniem decyzji w zakresie podatku VAT i CIT na łączną kwotę
ponad 10 mln zł. Dostawcy, do których dotarli kontrolujący posiadali zmagazynowany złom w tak niewielkich ilościach, Ŝe mieścił się w przystosowanej do tego celu
skrzyni samochodu dostawczego. Większość transakcji okazała się jedynie papierową.
Dostawcy posiadali konto bankowe, na które kontrolowana firma przelewała naleŜno-

4

ści lecz pełnomocnictwo i kartę bankomatową do tego konta posiadał zupełnie ktoś inny niŜ jego właściciel.

1.3.
•

Nieujawnione źródła przychodów.
Uwagę kontrolujących przyciągnął podatnik (osoba fizyczna), który dokonywał zakupu dóbr luksusowych, udzielał licznych poŜyczek i darowizn, a takŜe dokonywał wysokich wpłat gotówkowych na swoje rachunki. Kontrolowany wyjaśniał, Ŝe wydatkowane środki pochodzą z zasobów zgromadzonych w ramach działalności gospodarczej
prowadzonej w formie kantoru oraz z inwestycji na GPW. JednakŜe przeprowadzona
analiza dochodów i wydatków podatnika wykazała nadwyŜkę wydatków nad przychodami. Kontrolujący nie dali wiary wyjaśnieniom podatnika o uzyskiwaniu w latach 80
z działalności niewielkiego sklepu, zatrudniającego 2 osoby, średniego miesięcznego
dochodu w wysokości 20 000 USD. W związku z powyŜszym wydano decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe w kwocie 4,6 mln zł od dochodów z nieujawnionych
źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

•

Podatnik osiągający dochody z zatrudnienia jako kierowca, poniósł wydatki w kwocie
przekraczającej 7,5 mln zł. Na wydatki miała złoŜyć się w szczególności otrzymana
poŜyczka w kwocie ponad 7,4 mln zł, której podatnik nie potrafił udokumentować.
Stwierdzono takŜe, iŜ podatnik nie mógł dysponować zasobami majątkowymi z lat
ubiegłych. W związku z powyŜszym wydano decyzję w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu na kwotę w wysokości ponad 3,2 mln zł.

•

Podatniczka poniosła wydatki w wysokości 4,2 mln zł, w tym na zakup nieruchomości
w kwocie 2,6 mln zł. Jako źródło pokrycia wydatków wskazała przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, otrzymane poŜyczki oraz wkład wspólnika spółki
cichej. W trakcie kontroli wykazano, Ŝe jedynym źródłem dochodów podatniczki mogła być prowadzona działalność gospodarcza, co nie pokrywało wydatków. W wyniku
tego kontrola ustaliła zobowiązanie podatkowe w wysokości 2,9 mln zł.

1.4.
•

E-handel.
W związku z rozwojem technologii wykorzystywanej w grach w cyberprzestrzeni coraz większym zainteresowaniem wśród uŜytkowników sieci Internet cieszą się kody
do gier on-line, wirtualna waluta i wyposaŜenie stworzonej w grze postaci w dodat5

kowe akcesoria pozwalające na wyróŜnienie się wśród innych graczy. Jednocześnie
sprzedaŜ tego rodzaju asortymentu jest coraz częściej sposobem na szybkie i łatwe
wzbogacenie się. Przykładem moŜe być podatnik, który dokonał sprzedaŜy ww. akcesoriów o łącznej wartości 765 tys. zł. Posiadał 8 kont na portalach aukcyjnych a naleŜności od klientów uzyskane z ponad 5 tys. przelewów bankowych wpływały na 11
rachunków załoŜonych przez podatnika w róŜnych bankach. W toku przeprowadzonego postępowania stwierdzono uszczuplenia podatkowe w podatku VAT w wysokości
112 tys. zł.
•

Podatnik sprzedający towary za pośrednictwem Internetu bez zarejestrowanej działalności i nie odprowadzający podatków został skazany przez sąd na karę 10 miesięcy
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, obowiązek zapłaty zaległego podatku
w wysokości blisko 1 mln zł oraz dozór kuratora. Podatnik ten w ciągu 3 lat podatkowych sprzedał za pośrednictwem portali internetowych sprzęt komputerowy za łączną
kwotę ponad 5 mln zł. Nie ewidencjonował sprzedaŜy, a kupujący otrzymywali fikcyjne dokumenty zakupu, które ponadto m.in. nie uprawniały do napraw gwarancyjnych. Ponadto posługiwał się rachunkami bankowymi załoŜonymi na nazwiska rodziny i znajomych, co utrudniało ewentualne działania słuŜb skarbowych. Z uwagi na
fakt,

Ŝe

podatnik

nie

dysponował

faktycznie

Ŝadnym

majątkiem,

z którego moŜliwa byłaby egzekucja naleŜności, czuł się do tego stopnia bezkarny, Ŝe
w toku kontroli oświadczył, Ŝe gdyby odprowadzał podatki, to sprzedaŜ by mu się nie
opłacała.
•

W wyniku kontroli przeprowadzonej u podatnika trudniącego się sprzedaŜą odzieŜy za
pośrednictwem portalu internetowego stwierdzono, Ŝe podatnik deklarował do opodatkowania jedynie 25% wartości sprzedaŜy. Po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli
podatnik dokonał korekty złoŜonych wcześniej deklaracji za 3 kolejne lata z tytułu
podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększając własne
zobowiązanie podatkowe o łączną kwotę 650 tys zł.

1.5.
•

Obrót wewnątrzwspólnotowy.
Firma usługowo-budowlana, pręŜnie działająca na rynku krajowym rozszerzyła profil
działalności o handel elektroniką dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
na rzecz hiszpańskiego kontrahenta. Postępowanie kontrolne wykazało, Ŝe kontrolowany podatnik był uczestnikiem oszustwa karuzelowego. Dzięki pomocy administracji podatkowych państw Unii Europejskiej udało się ustalić, Ŝe kontrolowana firma
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uczestniczyła w procederze wyłudzenia podatku VAT. Zostały wydane decyzje na
łączną kwotę 2 mln złotych.
•

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego ustalono, Ŝe kontrolowana
Spółka deklarowała dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej (opodatkowanej
stawką VAT 0%), podczas gdy faktycznie towar nie opuszczał terytorium kraju.
Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym m.in. ponad 100 protokołów przesłuchań oraz informacji od administracji innych krajów. W rezultacie kontroli zakwestionowano dostawy do 11 podmiotów w Czechach i Słowacji, które nie wykazały
transakcji nabycia od kontrolowanej Spółki lub w okresie dostaw nie były zarejestrowane. W rezultacie stwierdzono, iŜ podatnik nie opodatkowując według stawki 22%
dostaw, które faktycznie nie były dostawami wewnątrzwspólnotowymi bo towar pozostawał w kraju, zaniŜył kwotę podatku VAT o 6,7 mln zł.

1.6.
•

Obrót nieruchomościami
MałŜeństwo prowadzące gospodarstwo rolne zakupiło 34 hektary gruntów rolnych.
Po dokonaniu przekwalifikowania ich na budowlane dokonali podziału na mniejsze
działki, które następnie sprzedali. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe
sprzedaŜ działek naleŜy zakwalifikować jako niezgłoszoną działalność gospodarczą w
zakresie obrotu nieruchomościami. Wyjaśnienia podatników, Ŝe grunty stanowiły ich
majątek prywatny przeznaczony na cele rolne (hodowlane) nie znalazł potwierdzenia
w materiałach dowodowych, wobec czego organ kontrolny wydał decyzję dla obojga
małŜonków na kwotę 2 mln zł.

•

Zajmująca się wynajmem lokali uŜytkowych na działalność gospodarczą spółka wykazała w zeznaniu podatkowym ponad 100 tys. zł straty na prowadzonej działalności.
Kontrola skarbowa udowodniła jednak, Ŝe spółka osiągnęła dochód i powinna zapłacić podatek w wysokości ponad 3,2 mln zł. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe nie zaliczyła do przychodów kwot ze sprzedaŜy 2 centrów handlowych, a ponadto uznała za
koszty podatkowe wartość przeszacowanych działek, wcześniej wniesionych aportem. W wyniku tego zaniŜyła dochód o ponad 13,3 mln zł.

7

1.7.
•

Środki publiczne
W toku kontroli w zakresie prawidłowości i zasadności otrzymania z budŜetu państwa przez jedno z miast części subwencji ogólnej ustalono, Ŝe dyrektorzy szkół prowadzonych przez miasto podawali w sprawozdaniach statystycznych nieprawdziwe
dane dotyczące liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w odniesieniu do których stosowany jest wyŜszy wskaźnik naliczania subwencji. Faktyczna
liczba uprawnionych uczniów była niŜsza o 230 od liczby przyjętej do obliczenia wysokości naleŜnej subwencji. Spowodowało to uzyskanie przez miasto subwencji w
kwocie zawyŜonej o ponad 1,3 mln zł. W związku z powyŜszymi ustaleniami zawiadomiono Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów. Minister Finansów
na wniosek Ministra Edukacji Narodowej wydał decyzję zobowiązującą miasto do
zwrotu nienaleŜnie uzyskanej kwoty subwencji.

•

Przewoźnik posiadający zezwolenie na wykonywanie publicznych przewozów regularnych, faktycznie wykonywał przewozy specjalne, czyli dotyczące ściśle określonej
grupy, tj.: ulgowe przewozy dzieci i młodzieŜy oraz dzieci i młodzieŜy dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych oraz opiekunów osób dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych. Kontrola skarbowa ustaliła, Ŝe przewoźnik ten niezasadnie wystąpił i nienaleŜnie uzyskał dopłatę w wysokości 2,1 mln zł do tych przewozów. Pomimo „zamkniętego” charakteru przewozów, przewoźnik wystawiał jednorazowe i okresowe bilety ulgowe i w oparciu o tak wystawione bilety występował
o dopłaty z budŜetu państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopłaty te przysługują wyłącznie przy dokonywaniu publicznych, tj. ogólnodostępnych przewozów
regularnych. O nieprawidłowościach poinformowano Marszałka Województwa
w nocie sygnalizacyjnej.

1.8.
•

Inne

Działania operacyjne wywiadu skarbowego pozwoliły na wykrycie podmiotu znacznie
zaniŜającego deklarowane naleŜności podatkowe. Podmiot ten prowadził usługi wideofilmowania i fotografowania, obsługując m.in. uroczystości weselne, bale studniówkowe

oraz

inne

imprezy

masowe.

Porównując

pozyskane

informacje

o obsługiwanych imprezach z danymi ze składanych zeznań podatkowych stwierdzono, Ŝe istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo ukrywania faktycznych przychodów i w konsekwencji zaniŜania naleŜnego podatku od osób fizycznych oraz podatku
VAT. Uzyskane materiały wskazywały równieŜ na to, Ŝe podatnik moŜe dysponować
nieujawnioną dokumentacją pozwalającą na ustalenie rzeczywistych rozmiarów dzia8

łalności. W wyniku współpracy z Policją i Prokuraturą dokonano przeszukania lokali
wykorzystywanych przez podatnika do celów działalności gospodarczej oraz jego
mieszkania. W jego wyniku zabezpieczono m.in. umowy na wykonanie usług, zestawienia przychodów sporządzane na własny uŜytek oraz wykazy nabywców usług. Tak
szczegółowe informacje pozwoliły na wszczęcie postępowania kontrolnego.
Porównanie zabezpieczonej dokumentacji z ewidencją księgową podatnika i ze składanymi przez niego deklaracjami podatkowymi pozwoliło na ustalenie rzeczywistych
rozmiarów działalności. Okazało się, Ŝe faktyczny dochód za kontrolowane 2 lata wyniósł blisko 820 tys. zł, zamiast deklarowanych 210 tys. zł. ZaniŜenie podstaw opodatkowania o ok. 75% pozwoliło podatnikowi „zaoszczędzić” blisko 340 tys. zł na naleŜnych podatkach. Końcowy efekt tego działania nie był jednak dla niego tak optymistyczny – po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli podatnik złoŜył korekty deklaracji
w podatku PIT na kwotę ponad 185 tys. zł i w podatku VAT na kwotę blisko 155 tys.
zł. Kontrola odniosła równieŜ skutek prewencyjny, gdyŜ od momentu kontroli podatnik - za następne okresy rozliczeniowe - zaczął deklarować większe obroty w zakresie
prowadzonej działalności.
•

Spółka działająca w branŜy spoŜywczej odprowadziła składki na fundusz restrukturyzacyjny w łącznej wysokości blisko 1 mld zł, kwalifikując ten wydatek do kosztów
uzyskania przychodów. Jednocześnie otrzymała pomoc restrukturyzacyjną w kwocie
ponad 557 mln zł. Poprzez zaksięgowanie otrzymanych środków na rachunek bieŜący,
firma uniemoŜliwiła identyfikację wydatków i kosztów sfinansowanych ze środków
pomocowych. W ten sposób doprowadziła do wadliwości ksiąg podatkowych, gdyŜ
nie rejestrowały i nie odzwierciedlały prawidłowo i kompletnie tych wydatków i kosztów, które zostały faktycznie sfinansowane z otrzymanych środków unijnych. W efekcie księgi nie dały moŜliwości ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania a następnie wysokości naleŜnego podatku. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, kontrola skarbowa ustaliła poziom kosztów sfinansowanych przez tę spółkę ze środków pomocowych na blisko 215 mln zł, a
następnie naleŜną budŜetowi państwa zaległość podatkową w kwocie ponad 39 mln zł.
Spółka dokonała wpłaty zaległego podatku. Wartym uwagi jest fakt, Ŝe w toku powyŜszej kontroli zastosowano narzędzia i techniki tzw. e-kontroli, bez których ustalenie niezbędnych danych byłoby praktycznie niemoŜliwe. Konieczne było bowiem
zbadanie kilkudziesięciu tysięcy operacji księgowych.

•

Kontrola skarbowa wykryła w duŜej spółce leasingowej przestępczy mechanizm polegający na obciąŜaniu spółki fakturami za fikcyjne pośrednictwo w pozyskiwaniu leasingobiorców. Okazało się, Ŝe pomysłodawcą i głównym organizatorem procederu
9

był dyrektor jednego z oddziałów kontrolowanej firmy. Przedsiębiorczy dyrektor zbudował siatkę fikcyjnych pośredników, wyprowadzając ze spółki na przestrzeni kilku
lat kwoty w łącznej wysokości co najmniej 10 mln. zł. Umieścił kolegów i powinowatych w sieci pośredników spółki. Za podstawę do fakturowania rzekomych usług uznał
samo zawarcie przez oddział spółki umów leasingu. „Najwydajniejszy” z pośredników, fakturował miesięcznie kwoty rzędu 50 tys. złotych netto. W toku postępowania
kontrola stwierdziła u „pośredników” zupełny brak wiedzy o firmach, które miałyby
zawrzeć umowy ze spółką wskutek ich działań. W toku kontroli korzystano z pomocy
organów ścigania, dzięki czemu zbadano zawartość słuŜbowego laptopa i ujawniono
m.in. przygotowane faktury, wystawiane później przez podstawione osoby, jak równieŜ zapiski jasno świadczące o podziale wyłudzonych kwot pomiędzy zaangaŜowanych w nielegalny interes uczestników. Mechanizm fikcyjnych świadczeń potwierdzony został dodatkowo przez samych leasingobiorców, którzy, jak się oczywiście
okazało, nie mieli Ŝadnej styczności z „pośrednikami”. Wskazywali natomiast na bezpośredni kontakt z pracownikami leasingodawcy, w tym z dyrektorem oddziału. Fikcyjne pośrednictwo leasingowe zakończyło działalność wskutek zwolnienia dyrektora
i w konsekwencji całkowitego wygaszenia „aktywności” pośredników, co nastąpiło
w konsekwencji działań kontroli skarbowej i organów ścigania. Faktury na fikcyjne
pośrednictwo nie mogły zatem stanowić podstawy do odliczenia zawartego w nich
podatku VAT. Trzeba zauwaŜyć, iŜ dopiero kontrole i śledztwo „obudziły” zarząd
firmy leasingowej, który do tej pory nie zainteresował się przyczynami gwałtownego
przyrostu wypłacanych prowizji dla pośredników w jednym z oddziałów. Kontrola zakończyła się wydaniem decyzji w zakresie podatku VAT na kwotę 392,5 tys zł. Ustalenia kontroli zostały utrzymane w procesie odwoławczym, a następnie w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czynności powyŜszej kontroli były Ŝmudne i pracochłonne. NaleŜało m.in. przeanalizować ok. 200 umów pośrednictwa zawartych z osobami fizycznymi, a następnie
przeprowadzić weryfikację. Zakwestionowano 100 spośród nich. Korzystano teŜ
z programów analitycznych, co w znacznym stopniu umoŜliwiło organom podatkowym właściwe ustalenie dat powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
•

Przedsiębiorca

prowadzący

w

latach

2004–2006

działalność

gospodarczą

w zakresie sprzedaŜy uŜywanych samochodów, sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej, zaniŜył naleŜne podatki o kwotę prawie 200 tysięcy złotych, poprzez zaniŜanie ceny sprzedawanych pojazdów. Ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą,
tj. 2004 - 2006 kontrolowany dokonywał sprzedaŜy samochodów osobowych wg
szczególnych procedur opodatkowania podatkiem VAT, tj. w systemie marŜy, co
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oznaczało Ŝe podstawą opodatkowania jest marŜa stanowiąca róŜnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną
o podatek VAT. Uwagę kontrolerów jednego z urzędów kontroli skarbowej zwróciły
zadziwiająco niskie ceny sprzedawanych przez kontrolowanego samochodów.
W związku z podejrzeniami sztucznego zaniŜania cen, kontrolujący przesłuchali w toku postępowania kontrolnego 271 świadków – nabywców samochodów. Trud kontrolerów okazał się owocny, bo ustalono, Ŝe podatnik w kontrolowanym okresie sprzedał
292 samochody wykazując przychód zaniŜony o kwotę 220,7 tys. zł. Kontrola ujawniła, iŜ kontrolowany w przypadku 91 samochodów, zaniŜał na wystawianych fakturach
sprzedaŜy cenę (wartość) sprzedawanych samochodów, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ceny
samochodów wykazywane na fakturach sprzedaŜy odbiegały od faktycznie zapłaconych. Np. SEAT TOLEDO z 1994 r. zafakturowany był na kwotę 636,00 zł,
a faktycznie zapłacona przez kupującego to kwota 6.500,00 zł, czy VW GOLF
z 1995 r. został zafakturowany na kwotę 1.400,00zł, podczas gdy podatnik otrzymał
zapłatę w kwocie 11.000,00 zł. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę zakończenia postępowania decyzjami określającymi zaległości podatkowe w podatku
VAT i w podatku dochodowym od osób fizycznych w łącznej kwocie około 200 tys.
zł wraz z odsetkami. Izba skarbowa, po wniesieniu przez podatnika odwołania, utrzymała w mocy powyŜsze decyzje.
•

Dzięki współpracy grupy realizacyjnej jednego z urzędów kontroli skarbowej
z komendą wojewódzką Policji udaremniono próbę wprowadzenia do obrotu 5,5 tony
odzieŜy z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek o wartości
ponad 17 mln zł. na trasie prowadzącej do wschodniej granicy kraju zatrzymany został
4-tonowy samochód cięŜarowy, a przewoŜony w nim towar okazał się podróbkami
światowych marek odzieŜy, obuwia, torebek , zegarków, galanterii torebek itp. (łącznie 10 tys. sztuk). Cały towar został zatrzymany, a sprawę przekazano Policji.

•

Urząd kontroli skarbowej zakwestionował w pewnej nieuczciwej spółce ceny nabywania i zbywania udziałów pomiędzy podmiotami, które wykorzystywały powiązania
kapitałowe w celu oszukania fiskusa. Kontrolowana spółka wykazała w deklaracji podatkowej wysoką stratę na powyŜszych transakcjach. Po kontroli, zgodziła się ustaleniami kontrolujących, dokonała korekty uprzednio złoŜonej deklaracji i wpłaciła kwotę zaległego podatku wraz z odsetkami w wysokości ponad 40 mln zł.

•

Na podstawie dokonanej analizy informacji gromadzonych w bazach danych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jeden z urzędów kontroli skarbowej wytypował
do kontroli osobę fizyczną prowadzącą szkołę nauki jazdy, która deklarowała stosun11

kowo niskie przychody w zestawieniu z liczbą zarejestrowanych kursantów. Kontrolą
objęto 3 kolejne lata podatkowe. W wyniku współpracy z ww. ośrodkiem uzyskano
dane osób, które ukończyły prowadzone przez kontrolowaną osobę kursy nauki jazdy.
Nawiązano równieŜ współpracę z urzędami pracy, od których uzyskano informacje o
osobach kierowanych na kursy oraz o środkach przekazanych podatnikowi (firmie
prowadzącej szkołę nauki jazdy) za zrealizowane szkolenia. Na podstawie analizy
zgromadzonych dokumentów oraz danych ustalono, Ŝe kontrolowany podatnik nie
ujawnił całości swoich dochodów uzyskiwanych z prowadzonej szkoły nauki jazdy.
Kontrolowany właściciel zgodził się z ustaleniami kontroli, skorzystał z prawa złoŜenia korekty deklaracji podatkowej i jednocześnie wpłacił zaległość podatkową w
łącznej wysokości ponad 445 tys. zł.

2.
2.1.

WYNIKI KONTROLI SKARBOWEJ W 2011R.
Przeprowadzone kontrole
W 2011r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 9 906 kontroli. W ramach
tych kontroli przeprowadzono 14 492 czynności sprawdzających dokumenty u kontrahentów
kontrolowanych podatników oraz 3 069 przesłuchań. W celu uzyskania lub weryfikacji dowodów zgromadzonych w toku kontroli, 4 382 razy wystąpiono do instytucji finansowych o
udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Wyszczególnienie

2009r.

2010r.

liczba kontroli ogółem

10 168

10 075

2011r.
9 906

W uzasadnionych przypadkach organy kontroli skarbowej wnioskowały do urzędów
skarbowych o dokonanie zabezpieczeń majątku nieuczciwych podatników na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 630 mln zł. Wydano decyzje o zabezpieczeniu na łączną kwotę 417 mln zł.
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2.2.

Ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli.
W wyniku kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2011r., ustalenia podatkowe wyniosły 2 525 mln zł, w tym ustalenia, dla których wydano decyzje stanowiły kwotę ponad
2 256 mln zł, natomiast podatnicy, na skutek przeprowadzonych postępowań kontrolnych,
złoŜyli korekty deklaracji w łącznej kwocie ponad 269 mln zł.
Wyszczególnienie
Łączne ustalenia z kontroli (tys. zł)

2009r.

2010r.

2011r.

2 430 415

2 109 869

2 160 602

1 907 280

2 256 060

269 813

202 588

269 097

2 525 158

w tym:
- wynikające z decyzji wydanych przez
organy kontroli skarbowej
- z dobrowolnych korekt deklaracji

Organy kontroli skarbowej wydały równieŜ decyzje zmniejszające deklarowaną przez
podatników stratę o kwotę ponad 245 mln zł.
Średnia kwota ustaleń przypadających na jedną kontrolę wynosiła:

Wyszczególnienie

2009r.

2010r.

2011r.

Średnia kwota ustaleń

239 025

209 416

254 912
912

na jedną kontrolę

Liczba kontroli tzw. wynikowych (zakończonych decyzją lub korektą deklaracji
dokonaną przez podatnika w toku postępowania kontrolnego) wzrosła w 2011r., w porównaniu
do 2010 r. o 5,8%.
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2.3.

Wyszczególnienie

2010r.

2011r.

Liczba kontroli dotyczących podatków ogółem

7251

6648

Liczba kontroli zakończonych decyzją

2750

2787

liczba kontroli w wyniku, których złoŜono korekty deklaracji

2242

2175

Razem liczba kontroli zakończonych decyzją oraz liczba kontroli w
wyniku, których złoŜono korekty

4992

4962

kontrole zakończone decyzją oraz w wyniku, których złoŜono korekty
w stosunku do kontroli ogółem

68,8 %

74,6 %

Struktura ustaleń
Ustalenia (w tys. zł) w podziale na najwaŜniejsze tytuły podatkowe w 2011r.
w odniesieniu do lat ubiegłych, przedstawia poniŜszy wykres:

Wśród ustaleń podatkowych, podatek VAT stanowił 57,6% całości ustaleń, podatek
dochodowy od osób prawnych 11%, podatek dochodowy od osób fizycznych 13%, a podatek
akcyzowy 16,8 %.

2.4.

Postępowania karne skarbowe
Inspektorzy kontroli skarbowej w 2011r. wszczęli ogółem 5 059 dochodzeń karnych
skarbowych. Na wniosek podatników w 2011r. sądy zezwoliły na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności w 2 104 przypadkach i orzekły - tytułem kary grzywny - łączną kwotę
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2 972 tys. zł. Inspektorzy kontroli skarbowej wystawili ogółem 59 104 mandaty karne. Kwota
nałoŜonych tymi mandatami grzywien wyniosła 13 179 tys. zł.

Wyszczególnienie

2009r.

2010r.

2011r.

Liczba wszczętych dochodzeń
karnych skarbowych

3 695

4 406

5 059

1 734

1 854

2 104

2 460

2 824

2 972

Liczba wystawionych
mandatów

33 932

51 337

59 104

Kwota nałoŜonych mandatami grzywien (tys. zł)

7 412

10 907

13 179

Liczba przypadków
dobrowolnego poddania się
odpowiedzialności
Wartość grzywien przy
dobrowolnym poddaniu się
odpowiedzialności (tys. zł)

2.5.

„Weź paragon”
Wzorem lat ubiegłych, na terenie całej Polski, urzędy kontroli skarbowej, we współpracy z izbami skarbowymi oraz urzędami skarbowymi przeprowadziły akcję „Weź paragon”.
Czynności prowadzone w jej ramach skierowane były na ujawnianie nieprawidłowości związanych z rejestrowaniem obrotów na kasach rejestrujących, ale równieŜ były działaniami
o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Akcja została nagłośniona w mediach lokalnych
i ogólnopolskich. Działaniami objętych zostało ogółem ponad 126,8 tys. przedsiębiorców.
Oprócz działalności handlowej i gastronomicznej, wśród kontrolowanych przedsiębiorców
znalazły się równieŜ inne profile działalności gospodarczej, tj. usługi fryzjerskie, usługi związane z przewozem osób a takŜe punkty handlowe, w których oferowano sprzedaŜ alkoholu. W
efekcie wymierzono 25 099 mandatów na łączną kwotę ponad 6,3 mln zł. Te wyniki wskazują na potrzebę stałego monitorowania zjawiska związanego z nieprzestrzeganiem obowiązku rejestrowania sprzedaŜy i niewydawania paragonów oraz na konieczność kontynuowania
akcji w następnych latach.
Tegoroczna akcja „Weź paragon” została wyjątkowo dobrze przyjęta zarówno przez klientów
kontrolowanych sprzedawców i usługodawców, jak i nawet samych przedsiębiorców. Zyskała
liczne poparcie urzędów i organizacji, w tym m.in. Business Centre Club, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów
Handlowych, władz samorządów wojewódzkich i terytorialnych, Cechów Rzemiosł RóŜnych,
a takŜe urzędów i izb celnych.
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Takie akcje przynoszą w rezultacie podwójny pozytywny skutek: prewencyjny, gdyŜ postępowania mandatowe powodują, Ŝe prowadzący działalność gospodarczą w coraz większym
stopniu

przestrzegają

przepisów

w

zakresie

instalowania

kas

fiskalnych

i ewidencjonowania obrotów, a ponadto są równieŜ korzystne dla podmiotów działających
legalnie i rzetelnie odprowadzających podatki. Likwidują bowiem nieuczciwą konkurencję.

2.6.

Podsumowanie.

Ustalenia wpłaty koszty ogółem

ustalenia

wpłaty

koszty
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2 009

2010

2011

W kontroli skarbowej obserwujemy korzystne tendencje. Przy utrzymujących się na tym samym poziomie kosztach działalności urzędów kontroli skarbowej, wzrasta wysokość wpłat do
budŜetu państwa, dokonywanych w efekcie przeprowadzonych kontroli. Jednocześnie od kilku lat łączna kwota wpłat przewyŜsza kwotę ponoszonych przez kontrolę skarbową kosztów.
MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe obecnie kontrola skarbowa w pełni „zarabia na swoje utrzymanie”.
W 2010r. wpłaty wzrosły o 90% w stosunku do 2009r., a w 2011r. wzrosły o 23% w stosunku
do roku poprzedniego. 2011r. był kolejnym rokiem wzrostu tych wpłat i kolejnym, które tym
razem przewyŜszyły koszty działalności urzędów o 81%.
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