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Czynności kontrolne organów 
podatkowych w pigułce

Niniejszym zbiorem chcielibyśmy przybliżyć 
Państwu, od strony przepisów proceduralnych 
(Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli 
skarbowej), działanie organów uprawnionych 
do weryfikowania zobowiązań podatkowych 
(np. podatku od towarów i usług, podatków 
dochodowych, podatku akcyzowego, 
podatku od nieruchomości).

Krok po kroku wskazujemy, co dzieje się 
od momentu, gdy fiskus planuje kontrolę 
u podatnika, do momentu wydania decyzji 
w związku z tą kontrolą. Oczywiście 
opracowanie stanowi ogólny zarys tego, 
co wynika w takich okolicznościach
z wyżej wymieionych przepisów.

Głównym zadaniem organów podatkowych 
jest sprawdzenie, czy prowadzący działalność 
wywiązują się z obowiązków wynikających 
z prawa podatkowego. Chodzi więc 
o zabezpieczenie interesów budżetu 
państwa. Zaznaczyć należy, iż oprócz 
kontroli odnoszącej się wprost do zobowiązań 
podatkowych, prowadzone są również kontrole 
obejmujące inne należności stanowiące dochód 
budżetu państwa lub państwowych funduszy 
celowych gospodarowania mieniem, 
innych państwowych osób prawnych 
oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw. 

Ponadto organy podatkowe mogą prowadzić 
czynności sprawdzające, m.in. w celu 
sprawdzenia terminowości składania 
deklaracji podatkowych, wpłacania 
zadeklarowanych podatków, przyczyn 
niezłożenia deklaracji, czy też stwierdzenia 
formalnej poprawności dokumentów.

Niemniej jednak nasze opracowanie odnosi się 
do powszechnych kontroli, jakie prowadzone 
są u przedsiębiorców w zakresie podatków 
np. takich, jak podatek od towarów i usług 
i podatki dochodowe.

Zapraszam do zapoznania się z przygotowanym 
specjalnie dla Państwa poradnikiem.

Prowadzenie biznesu daje wiele satysfakcji, ale także stanowi 
wielkie wyzwanie, bowiem konsekwencją jego prowadzenia 
jest m.in. powstawanie zobowiązań wobec budżetu państwa. 

Dorota Borkowska-Chojnacka

Doradca

Grant Thornton



Czynności kontrolne organów 
podatkowych w pigułce

Zanim jednak rozpoczniemy wprowadzanie 
Państwa w meandry tych czynności, na początek 
przedstawiamy ogólny podział organów 
zajmujących się kontrolowaniem podatków.

Zasadniczo, jak wspomnieliśmy wcześniej, nasze 
opracowanie dotyczy działania urzędów skarbo-
wych oraz urzędów kontroli skarbowych. 

Kontrola działalności przedsiębiorców 
następuje według ściśle określonych procedur, 
które różnią się:

• stopniem sformalizowania

• celami oraz uprawnieniami, jakie w ramach 
tych procedur przysługują organom.

Wyróżnia się zatem kontrolę podatkową 
oraz postępowanie podatkowe i postępowanie 
kontrolne.

Organy podatkowe Organy skarbowe

Organy I instancji Organy wyższego stopnia

Naczelnik urzędu 
skarbowego (US)*

Dyrektor izby skarbowej

Dyrektor urzędu kontroli skarbowej 
(UKS)*–  jest jednak organem 
podatkowym I instancji prowadząc 
postępowanie kontrolne

Naczelnik urzędu celnego Dyrektor izby celnej
Generalny Inspektor Kontroli 
Skarbowej jako organ 
wyższego stopnia

Wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta, marszałek 
województwa

Samorządowe kolegium 
odwoławcze

Minister finansów jako naczelny 
organ kontroli skarbowej

Organy odwoławcze, bywają 
też organami I instancji

Minister finansów

* skróty, które pojawią się w dalszej części. Odnoszą się zarówno do organu, jak i jego pracowników
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Podstawowe zasady, według których powinny 
działać organy podatkowe, w tym również UKS: 

• działanie na podstawie przepisów prawa;

• działanie w sposób budzący zaufanie 
do organów podatkowych;

• udzielanie niezbędnych informacji 
i wyjaśnień o przepisach prawa 
podatkowego pozostających w związku 
z przedmiotem postępowania;

• podejmowanie wszelkiego niezbędnego 
działania w celu dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy 
w postępowaniu podatkowym;

• zapewnienie stronom czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwienie 
wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań; 

 

• wyjaśnianie stronom zasadności przesłanek, 
którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, 
aby w miarę możliwości doprowadzić 
do wykonania przez strony decyzji 
bez stosowania środków przymusu;

• działanie wnikliwe i szybkie, posługiwanie 
się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do załatwienia sprawy 
(sprawy, które nie wymagają zbierania 
dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
powinny być załatwiane niezwłocznie);

• na piśmie, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.

Podstawowe zasady działania organów
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Kontrola podatkowa

Działania US podejmowane są w ramach 
przepisów zawartych w Dziale VI Ordynacji 
podatkowej – KONTROLA PODATKOWA 
– kończą się wydaniem protokołu, który 
stanowi jedynie dowód w sprawie, jej efekt 
nie rozstrzyga o wysokości zobowiązania. 
Rozstrzygnięcia (decyzje) zapadają po 
przeprowadzeniu przez US postępowania 
podatkowego uregulowanego w Dziale IV 
– POSTĘPOWANIE PODATKOWE.

Kontrola podatkowa stanowi pierwszy 
etap weryfikacji rozliczeń i jeżeli zostaną 
stwierdzone nieprawidłowości, to US 
ma co do zasady 6 miesięcy na wszczęcie 
postępowania podatkowego, aby wydać 
odpowiednie rozstrzygnięcie.  

Kontrolę podatkową, a następnie 
postępowanie podatkowe, prowadzą 
upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych.

 

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne,  uregulowane 
w ustawie o kontroli skarbowej w rozdziale 3, 
prowadzone jest przez UKS. Postępowanie 
to jest połączeniem kontroli podatkowej 
i postępowania podatkowego (dwa w jednym), 
i co do zasady kończy się decyzją (w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości) lub wynikiem 
kontroli. Jednakże w ramach wszczętego 
postępowania kontrolnego UKS ma 
prawo wszcząć kontrolę podatkową. 
Niemniej jednak podstawowym rodzajem 
postępowania przeprowadzonego przez 
UKS jest postępowanie kontrolne.

Postępowania kontrolne prowadzone 
są wyłącznie przez inspektorów urzędów 
kontroli skarbowej wraz z wyznaczonymi 
pracownikami UKS. 

Podsumujmy

• jeśli w celu przeprowadzenia kontroli zjawią 
się pracownicy US, to znaczy, że zostanie 
przeprowadzona kontrola podatkowa;

• jeśli wizytę złoży inspektor UKS, 
to znaczy, że będzie prowadzone 
postępowanie kontrolne.

Ale zanim to nastąpi, powinniśmy zostać 
powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli podatkowej lub postępowania 
kontrolnego.

Rozpoznaj, kto kontroluje



Kontrola

Na przygotowanie się do kontroli 
i ewentualną korektę deklaracji mamy 
minimum 7 dni, bowiem kontrola może 
być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o zamiarze jej przeprowadzenia. 
Kontrolujący pytają o możliwość 
wcześniejszego jej rozpoczęcia, na co musimy 
wyrazić zgodę. Gdy się zgodzimy, wówczas 
 od razu przystępują do czynności kontrolnych

Zawiadomienie 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

Jak przygotować się do kontroli 

przegląd dokumentów

Z zawiadomienia o kontroli wynika zakres 
kontroli, a więc posiadamy informację, 
jakiego podatku dotyczą czynności 
kontrolne i za jaki okres zostaną 
przeprowadzone. Informacja o zakresie

kontroli pozwala na przyjrzenie się 
ewidencjom i innym dokumentom 
pod względem ich kompletności, 
a także wydzielenia tych dokumentów, 
których dotyczy zakres kontroli. 

Jest to istotne szczególnie w przypadku, 
gdy np. nie były realizowane przeglądy 
podatkowe dokumentacji (np. przez doradcę 
podatkowego), podczas których analizie 
zostały podjęte wszystkie transakcje 
i ich prawidłowe ujęcie w ewidencjach.

pełnomocnik

Warto wyznaczyć osobę do kontaktów 
z kontrolującymi, jako reprezentanta w trakcie 
czynności kontrolnych. Przy kontroli podatkowej 
będzie nas reprezentować osoba, którą wcześniej 
zgłosiliśmy w US, a jeśli tego nie uczyniliśmy, 
możemy to zrobić po wszczęciu czynności 
kontrolnych lub wyznaczyć inną osobę.  

korekta rozliczeń

Jeśli w wyniku działań weryfikacyjnych 
znajdziemy jakieś błędy, nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby dokonać korekty deklaracji. 
Najistotniejsze jest, aby korektę deklaracji złożyć 
przed wszczęciem czynności kontrolnych, a więc 
przed dniem dotarcia kontrolujących do firmy 
i wręczeniem dokumentu upoważniającego 
do podjęcia czynności kontrolnych.

 

Zamiar
Powiadamianie o zamiarze przeprowadzenia kontroli jest czynnością wspólną 
dla kontroli podatkowej i postępowania kontrolnego. Co do zasady, do kontroli 
można się więc przygotować. 

Bezpieczny termin na skuteczność korekty deklaracji to nie później 
niż w 7. dniu, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.



Kontrola

Brak zawiadomienia o zamiarze kontroli  

Zarówno US, jak i UKS obowiązkowo 
powiadomi nas o przyczynie braku 
zawiadomienia. W sytuacji, gdy UKS 
w ramach już wszczętego postępowania 

kontrolnego postanowi wszcząć kontrolę 
podatkową, nie dostaniemy kolejnego 
zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia 
takiej kontroli.  

Zamiar
Nie zawsze zostaniemy zawiadomieni o kontroli. 

Z uwagi na przedmiot 
bez zawiadomienia 

odbędzie się kontrola:

Bez zawiadomienia odbędzie się 
kontrola z uwagi na okoliczności 

dotyczące kontrolowanego, 
tzn. jeżeli kontrolowany:

• dotycząca zasadności zwrotu podatku VAT;

• gdy ma być wszczęta na żądanie organu 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze 
o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• dotycząca tzw. nieujawnionych dochodów;

• dotycząca niezgłoszonej do opodatkowania 
działalności gospodarczej;

• gdy ma być podjęta w oparciu o informacje 
uzyskane na podstawie przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu;

• wszczęta w trybie przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa, po okazaniu 
legitymacji;

• o charakterze doraźnym w zakresie 
ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy 
rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej 
lub sporządzania spisu z natury;

• dotycząca podatku od wydobycia 
niektórych kopalin.

• został prawomocnie skazany w RP 
np. za popełnienie przestępstwa 
skarbowego, przestępstwa gospodarczego, 
czy przestępstwa z ustawy o rachunkowości 
(dot. także członków zarządu);

• 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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Upoważenie lub postanowienie

Jeśli czynności kontrolne wszczyna naczelnik 
urzędu skarbowego (US), to oznacza, że ma 
miejsce kontrola podatkowa - otrzymamy 
imienne upoważnienie do kontroli, 
kontrolujący okażą legitymację służbową. 

Jeśli wszczyna je dyrektor urzędu kontroli 
skarbowej (UKS), to oznacza, że ma miejsce 
postępowanie kontrolne - otrzymamy 
postanowienie o wszczęciu postępowania 
kontrolnego. W ramach tego postępowania 
może być wszczęta kontrola  podatkowa, 
wówczas dodatkowo otrzymamy imienne 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, 
kontrolujący okażą legitymację służbową 
i znak identyfikacyjny.  

Zakres czynności kontrolnych wskazany 
w zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli powinien być tożsamy z zakresem 
wynikającym z upoważnienia do kontroli 
i postanowienia o wszczęciu postępowania 
kontrolnego.

Zakres czynności kontrolnych nie może 
też wykraczać poza zakres wskazany 
w upoważnieniu i postanowieniu.

Rozszerzenie zakresu czynności kontrolnych 
na inne okresy rozliczeniowe z uwagi 
na stwierdzone nieprawidłowości w trakcie 
dokonanych już czynności kontrolnych 
odbywa się bez zawiadamiania o takim 
zamiarze. Niedopuszczalne jest rozszerzenie 
czynności kontrolnych na inne podatki.

 

Wszczęcie czynności kontrolnych
Czynności kontrolne, jeśli nie wyraziliśmy zgody na ich natychmiastowe rozpoczęcie, powinny 
zostać podjęte przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Upływ tego terminu 
skutkuje koniecznością ponownego zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia. 

W wyjątkowych przypadkach kontrola podatkowa może być wykonywana 
po okazaniu legitymacji – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
podatkowej musi zostać doręczone w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli.
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Miejsce doręczenia 

Wszczęcie czynności kontrolnych

US

UKSUpoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej US wręcza 

kontrolowanemu, a więc osobie fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą, 

osobie będącej członkiem organu 
reprezentującego kontrolowanego będącego 
osobą prawną, wspólnikowi spółki cywilnej 

lub osobie, na którą wcześniej wskazano 
w powiadomieniu skierowanym 

do US o wyznaczeniu osoby 
do reprezentowania podatnika 

w zakresie kontroli podatkowej.

Upoważnienie może być doręczone 
w miejscu prowadzenia czynności 

kontrolnych, a więc w miejscu siedziby 
kontrolowanego, w innym miejscu 

przechowywania dokumentacji 
lub w miejscach związanych 
z prowadzoną działalnością. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania 
kontrolnego wręczane jest przez inspektora 
UKS wyłącznie kontrolowanemu w siedzibie 
kontrolowanego.

Gdy UKS postanowi przeprowadzić kontrolę 
podatkową, wówczas upoważnienie wręczone 
zostanie kontrolowanemu lub osobie, która 
wcześniej została wskazana w powiadomieniu 
US o wyznaczeniu osoby do reprezentowania 
w zakresie kontroli podatkowej.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
podatkowej może zostać doręczone dopiero 
po otrzymaniu przez kontrolowanego 
postanowienia o wszczęciu 
postępowania kontrolnego. 
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upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej

(US i UKS)

postanowienie o wszczęciu 
postępowania kontrolnego

• oznaczenie organu, 
daty i miejsca wystawienia;

• wskazanie podstawy prawnej;

• imię i nazwisko kontrolującego 
(kontrolujących, upoważnionych 
pracowników), inspektora UKS 
(pracowników);

• numer legitymacji służbowej 
kontrolującego (kontrolujących, 
upoważnionych pracowników), 
inspektora UKS (pracowników);

• oznaczenie kontrolowanego;

• określenie zakresu kontroli;

• data rozpoczęcia i przewidywany 
termin zakończenia kontroli;

• podpis osoby udzielającej 
upoważnienia, z podaniem 
zajmowanego stanowiska lub funkcji;

• pouczenie o prawach i obowiązkach 
kontrolowanego. 

• oznaczenie organu, 
daty i miejsca wystawienia;

• oznaczenie kontrolowanego;

• wskazanie podstawy prawnej;

• określenie zakresu postępowania;

• data wszczęcia postępowania;

• pouczenie o braku prawa do złożenia 
zażalenia lub skargi;

• podpis osoby udzielającej 
upoważnienia, z podaniem 
zajmowanego stanowiska lub funkcji;

• pouczenie o prawach i obowiązkach 
kontrolowanego.

Wszczęcie czynności kontrolnych
Obowiązkowa zawartość upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz postanowienia 
o wszczęciu postępowania kontrolnego.
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Po odebraniu upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli powinniśmy okazać książkę kontroli, 
a obowiązkiem kontrolujących jest dokonanie 
odpowiedniego wpisu.

Prowadzenie przez UKS wyłącznie postępowania  
kontrolnego nie rodzi obowiązku dokonania 
wpisu w książce kontroli, dopiero podjęcie 
w ramach tego postępowania kontroli 
podatkowej powoduje konieczność wpisu.

Wpis obejmuje:

1. oznaczenie organu kontroli;

2. oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej 
kontroli;

4. daty podjęcia i zakończenia kontroli;

5. zalecenia pokontrolne oraz określenie 
zastosowanych środków pokontrolnych;

6. uzasadnienie braku zawiadomienia 
przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

7. uzasadnienie wszczęcia kontroli 
na legitymację;

8. uzasadnienie zastosowanych wyjątków, 
np. niezawiadomienia o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli, prowadzenia 
 
 

kontroli bez obecności kontrolowanego, 
prowadzenie więcej niż jednej kontroli);

9. uzasadnienie przedłużenia czasu 
trwania kontroli;

10. uzasadnienie czasu trwania przerwy 
w kontroli (np. z uwagi na przeprowadzenie 
badań próbek). 

Książka kontroli
Kontrola podlega wpisowi do książki kontroli. Wpis jest dokonywany wyłącznie w przypadku 
kontroli podatkowej.  

Co do zasady, nie może być równocześnie podejmowana 
i prowadzona więcej niż jedna kontrola działalności podatnika.   

US UKS

Zamiar przeprowadzenia kontroli

Kontrola podatkowa 

 

 
 
 
 
 

Upoważnienie

 
Książka kontroli

Postępowanie 
kontrolne 

Postanowienie 

Kontrola podatkowa 
(już bez zawiadomienia 

o zamiarze) 

Upoważnienie 

Ksiązka kontroli
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W przypadku, gdy księgi podatkowe 
są prowadzone lub przechowywane 
poza siedzibą kontrolowanego, wówczas 
na żądanie US musimy zapewnić dostęp 
do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu 
ich prowadzenia lub przechowywania, 
jeśli udostępnienie w siedzibie może 
w znacznym stopniu utrudnić 
prowadzenie bieżącej działalności.

Kontrola może być także, za naszą zgodą 
lub gdy zrezygnowaliśmy z uczestniczenia 
w czynnościach kontrolnych, prowadzona 
w siedzibie US. 

UKS postępowanie kontrolne prowadzi 
wyłącznie w siedzibie organu. 

Dopiero wszczęcie kontroli podatkowej 
powoduje, że czynności będą wykonywane 
w sposób wskazany, jak przy kontroli US.

Miejsce prowadzenia kontroli
US prowadzi kontrolę podatkową w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu 
przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną działalnością.  
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Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa w jednym roku kalendarzowym 
nie może przekraczać w odniesieniu do:

1. mikroprzedsiębiorców 
12 dni roboczych;

2. małych przedsiębiorców 
18 dni roboczych;

3. średnich przedsiębiorców 
24 dni roboczych;

4. pozostałych przedsiębiorców 
48 dni roboczych.

 

Czas prowadzenia czynności kontrolnych

mikroprzedsiębiorca

przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzeda-
ży towarów, wyrobów i usług oraz 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.

mały przedsiębiorca

przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto 
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz 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.

średni przedsiębiorca

przedsiębiorca, który w co najmniej 
jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej 
niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz 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.
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Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne powinno 
być przeprowadzone co do zasady 
w terminie miesiąca, a w szczególnie 
skomplikowanych sprawach – w terminie 
2 miesięcy od dnia wszczęcia tego postępowania. 
Jeżeli UKS podejmie w ramach postępowania 
kontrolnego również kontrolę podatkową, 
wówczas powinien przestrzegać wymienionych 
obok terminów wyrażonych w dniach.

Przedłużenie czasu trwania kontroli

O każdym niezakończeniu kontroli podatkowej 
czy postępowania kontrolnego w oznaczonym 
terminie, kontrolujący są obowiązani nas 
poinformować. Muszą podać przyczyny 
niedotrzymania terminu oraz wskazać 
nowy termin zakończenia czynności.

Terminy wcześniej wskazane 
(od 12 do 48 dni), są jedynie terminami 
dyscyplinującymi organy kontrolne.

Doręczenie postanowienia o przedłużeniu 
terminu ze wskazaniem przyczyny i nowego 
terminu nie powoduje, że kontrola jest już 
nieważna. Jedynie brak zawiadomienia 
lub zawiadomienie niespełniające wymagań 
powoduje, że zebrane materiały nie będą 
stanowiły dowodów w sprawie.

Jeżeli kontrolujący nie podejmują 
żadnych czynności celem przybliżenia 
się do zakończenia kontroli podatkowej 
czy postępowania kontrolnego, a jedynie 
przedłużają czas trwania czynności kontrolnych, 
możemy skorzystać z instytucji ponaglenia, 
czyli złożyć skargę na opieszałość kontrolujących. 

 

Czas prowadzenia czynności kontrolnych
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Uprawnienia

Kontrola podatkowa

Kontrolujący mogą żądać udostępniania 
akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 
związanych z przedmiotem kontroli oraz są 
uprawnieni do sporządzania z nich odpisów, 
kopii, wyciągów, notatek, wydruków 
i udokumentowanego pobierania danych 
w formie elektronicznej.

Mogą też, na czas trwania kontroli podatkowej, 
za pokwitowaniem, żądać wydania tych 
dokumentów w razie powzięcia uzasadnionego 
podejrzenia, że są one nierzetelne lub gdy 
nie zapewnimy kontrolującym warunków 
umożliwiających wykonywanie czynności 
kontrolnych (np. samodzielnego pomieszczenia 
i miejsca do przechowywania dokumentów).

Prowadzący kontrolę podatkową, w zakresie 
wynikającym z upoważnienia, są w szczególności 
uprawnieni do:

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

• wstępu do lokali mieszkalnych 
(w uzasadnionych przypadkach 
w związku z wydatkami poniesionymi 
na cele mieszkaniowe);

• żądania okazania majątku podlegającego 
kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

• 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 
oraz innych osób (np. upoważnionych 
do reprezentowania kontrolowanego 
lub prowadzenia jego spraw, pracowników 
oraz osób współdziałających; 

• zasięgania opinii biegłych; 

• żądania wydania próbek towarów.

Uprawnienia  i obowiązki kontrolujących 

Zakres uprawnień jest dość spory, 
niemniej jednak uzależniony 
od tego, czy ma miejsce kontrola 
podatkowa, czy też prowadzone 
jest postępowanie kontrolne. 
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Jeśli osoba, która ma złożyć zeznania, 
zamieszkuje na obszarze innego województwa, 
kontrolujący mogą zwrócić się o tzw. „pomoc 
prawną”, a więc o przesłuchanie, do innego 
właściwego miejscowo organu podatkowego.

Za nieuzasadnioną odmowę złożenia wyjaśnień 
czy zeznań kontrolujący może ukarać karą 
porządkową, do kwoty 2.800 zł (obecnie). 

Kontrolujący mogą wystąpić do banku 
o przekazanie informacji odnośnie obrotów 
i stanu naszego konta, gdy sami w wyznaczonym 
terminie nie udzielimy odpowiedniej informacji.

Mimo, iż katalog uprawnień określonych 
przepisami został opatrzony zwrotem 
„w szczególności” i w związku z tym, 
w celu realizacji celu kontroli, kontrolujący 
mogą podjąć inne, niewymienione wyżej 
działania, muszą oni bezwzględnie przestrzegać 
zasady praworządności – działać na podstawie 
i w granicach prawa.

Postępowanie kontrolne

Kontrolujący również w tym postępowaniu 
mogą żądać udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego 
rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem 
kontroli oraz są uprawnieni do sporządzania 
z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, 
wydruków i udokumentowanego pobierania 
danych w formie elektronicznej. 

Kontrolujący mogą wezwać do złożenia 
wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej 
czynności osobiście lub przez pełnomocnika 
lub na piśmie.

Mogą zatem przesłuchiwać podatnika, 
świadków, dokonywać oględzin oraz 
przeprowadzać kontrole u kontrahentów. 
Mogą też zwrócić się o pomoc prawną 
oraz za nieuzasadnioną odmowę złożenia 
wyjaśnień czy zeznań ukarać karą porządkową.

Kontrolujący mogą wystąpić do banku 
o przekazanie informacji odnośnie obrotów 
i stanu naszego konta, gdy sami w wyznaczonym 
terminie nie udzielimy odpowiedniej informacji.

 

Uprawnienia  i obowiązki kontrolujących 

Pamiętajmy, że postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie organu. 
Zatem, aby wejść na teren kontrolowanego lub dokonać oględzin jego majątku, 
czy też zażądać spisu z natury, kontrolujący muszą doprowadzić do wszczęcia 
kontroli podatkowej.
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Obowiązki

Podstawowym obowiązkiem kontrolujących, 
bez względu na sposób prowadzenia czynności 
kontrolnych - jest przestrzeganie zasady 
praworządności. W związku z tą zasadą 
kontrolujący obowiązani są:

• prowadzić czynności kontrolne w sposób 
budzący zaufanie;

• podejmować wszelkie niezbędne działania 
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego;

• zapewnić kontrolowanemu czynny 
udział w każdym stadium postępowania, 
chyba, że sam z tego prawa zrezygnował;

• wyjaśniać zasadność przesłanek, którymi 
kierują się przy załatwianiu sprawy;

• zakończyć czynności kontrolne 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w przewidywanym terminie 
zakończenia kontroli podatkowej 
lub postępowania kontrolnego;

• zawiadamiać na piśmie o każdym przypadku 
niezakończenia czynności kontrolnych 
w przewidzianym terminie;

• dokumentować przebieg czynności 
kontrolnych w odpowiednich protokołach;

• rozpatrzyć składane do protokołu badania 
ksiąg i protokołu kontroli wyjaśnienia 
i zastrzeżenia.

Uprawnienia  i obowiązki kontrolujących 

Zarówno w trakcie kontroli 
podatkowej, jak i postępowania 

kontrolnego może nastąpić 
zmiana pracowników uprzednio 

upoważnionych do tych czynności. 
Każdy przystępujący do czynności 

kontrolnych musi okazać 
stosowne upoważnienie.
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Przesłuchanie świadków lub kontrolowanego 
Przed odebraniem zeznania prowadzący czynności kontrolne musi pouczyć 
o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz uprzedzić 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań 
w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka 
strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa 
strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, 
jak również osób pozostających ze stroną 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu 
małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Aby dokonać przesłuchania strony 
(czyli podatnika), kontrolujący 
musi uzyskać jej zgodę.

Protokoły przesłuchań stanowią 
dowody w prowadzonych czynnościach 
kontrolnych, służą wyjaśnianiu wątpliwości, 
szczególnie w sytuacji, gdy nie możemy 
pewnych okoliczności udowodnić dokumentami.

Świadkami nie mogą być:   

• osoby niezdolne do postrzegania 
lub komunikowania swych spostrzeżeń;

• osoby obowiązane do zachowania 
w tajemnicy informacji niejawnych 
na okoliczności objęte tajemnicą, 
jeżeli nie zostały, w trybie określonym 
obowiązującymi przepisami, zwolnione 
od obowiązku zachowania tej tajemnicy;

• duchowni prawnie uznanych wyznań 
(co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi).

 



Kontrola

Prawa

Podstawowe prawo, to prawo do czynnego 
udziału w czynnościach kontrolnych 
(chyba, że sami z tego prawa zrezygnujemy), 
zarówno podczas kontroli podatkowej, 
jak i postępowania kontrolnego. 

Uczestnictwo w czynnościach kontrolnych 
nie oznacza, że jesteśmy zobowiązani 
do uczestniczenia w każdej czynności, 
jaką podejmują kontrolujący.

Są jednak czynności, w których nasz udział 
jest zasadny, np. przesłuchanie świadka, 
oględziny czy przeprowadzenie dowodu z opinii 
biegłego. Mamy bowiem prawo zadawać pytania 
świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia. 
Nasz udział w przesłuchaniu może przyczynić 
się do sprecyzowania pytań stawianych 
przez kontrolującego.

Mamy prawo wyznaczyć osobę 
do reprezentowania nas w trakcie 
czynności kontrolnych – zatem nie pozbawiamy 
się udziału w tych czynnościach, bierzmy udział 
w czynnościach kontrolnych choćby  poprzez 
pełnomocnika, który w naszym imieniu 
zrealizuje wszelkie prawa, ale i obowiązki 
w trakcie czynności kontrolnych. 

Niestety, pełnomocnik nie zastąpi nas w sytuacji, 
gdy kontrolujący zechcą przesłuchać samego  
podatnika.

Mamy prawo przedstawiać dokumenty,  
oświadczenia, opinie specjalistów, wnosić 
o przesłuchanie świadków, jeśli w naszej ocenie 
czynności te mogą przyczynić się do wyjaśnienia 
kwestii wątpliwych. 

Mamy prawo do żądania od kontrolujących, 
aby swoje pytania i wystąpienia o wyjaśnienia 
formułowali na piśmie. 

Mamy prawo do wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Mamy także prawo do identyfikacji osób 
dokonujących kontroli, jak i do zapoznania 
się z zakresem i planowanym czasem 
trwania kontroli.

Możemy wnieść sprzeciw wobec podjęcia 
i wykonywania kontroli podatkowej 
z naruszeniem przepisów dotyczących 
m.in. zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli, prowadzenia kontroli 
bez naszej obecności.

Podstawowe prawa i obowiązki kontrolowanych
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Obowiązki

Kontrola podatkowa

W szczególności jesteśmy obowiązani 
umożliwić - nieodpłatnie - dokonania 
filmowania, fotografowania, dokonywania 
nagrań dźwiękowych oraz utrwalania stanu 
faktycznego za pomocą innych nośników 
informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie 
lub informacja zapisana na innym nośniku 
może stanowić dowód lub przyczynić się 
do utrwalenia dowodu w sprawie będącej 
przedmiotem kontroli.

Na żądanie kontrolującego obowiązani 
jesteśmy przedstawić tłumaczenie na język polski 
sporządzonej w języku obcym dokumentacji 
dotyczącej spraw będących przedmiotem 
czynności kontrolnych (nieodpłatnie).

Mamy obowiązek w wyznaczonym terminie:

• udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli;

• dostarczać kontrolującemu żądane 
dokumenty oraz 

• zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, 
a w tym w miarę możliwości udostępnić 
samodzielne pomieszczenie i miejsce 
do przechowywania dokumentów. 

Również osoby, które upoważniliśmy 
do reprezentowania lub do prowadzenia naszych 
spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające 
są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym 
z wykonywanych czynności lub zadań.

Postępowanie kontrolne

W postępowaniu kontrolnym również 
obowiązani jesteśmy do umożliwienia 
kontrolującym zapoznania się z dokumentami 
dotyczącymi zakresu czynności kontrolnych. 
Badanie dokumentacji księgowej to bowiem 
podstawa kontroli. Dlatego też kontrolujący 
szczególną uwagę poświęcają analizie ksiąg 
podatkowych, wszelkich ewidencji, wykazów 
oraz rejestrów. Mogą też weryfikować 
wszelką dokumentację związaną z obrotem 
gospodarczym, która może mieć istotny 
wpływ na ustalenia faktyczne – a my jesteśmy 
obowiązani do jej udostępnienia. Oczywiście 
jeśli kontrola dokumentacji mieści się w zakresie 
prowadzonego postępowania kontrolnego. 

Podstawowe prawa i obowiązki kontrolowanych
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US oraz UKS w trakcie wykonywania 
czynności kontrolnych mogą żądać od naszych 
kontrahentów przedstawienia dokumentów 
w celu sprawdzenia ich prawidłowości 
i rzetelności – ale wyłącznie w zakresie 
objętym tymi czynnościami. 

U naszych kontrahentów kontroli mogą zostać 
poddane przede wszystkim dokumenty źródłowe, 
potwierdzające przeprowadzone transakcje 
handlowe, a więc faktury zakupu i sprzedaży, 
postanowienia umów handlowych regulujących 
zasady współpracy, ujęcie ich w ewidencjach, 
sposób i formę zapłaty.  

UKS ma jednak szersze uprawnienia w zakresie 
kontroli krzyżowych, może bowiem sprawdzać 
prawidłowość i rzetelność danej transakcji 
u dalszego kontrahenta uczestniczącego 
pośrednio lub bezpośrednio w dostawie 
tego samego towaru lub usługi, będącego 
zarówno dostawcą, jak i nabywcą. 
Może więc weryfikować dokumenty 
u kontrahenta naszego kontrahenta.

Kontrolujący są obowiązani sporządzić protokół, 
zawierający takie informacje, jak:

• kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał;

• kto i w jakim charakterze był przy nich 
obecny i co ustalono;

• podpis kontrahenta.

Do protokołu mogą być dołączone kserokopie 
dokumentów weryfikowanych w trakcie kontroli 
krzyżowej. 

Protokół może stanowić odpowiednio załącznik 
do protokołu z kontroli podatkowej lub jeden 
z dowodów w postępowaniu kontrolnym.

Czynności sprawdzające u kontrahentów - kontrola krzyżowa

W trakcie kontroli krzyżowej niedopuszczalne jest dokonywanie oględzin, 
przesłuchiwanie świadków, czy też dokonanie zabezpieczenia dokumentów. 
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Weryfikacji podlegają księgi (wszelkiego rodzaju 
ewidencje), dokumenty źródłowe, deklaracje.

Za rzetelne uważa się księgi podatkowe wtedy, 
gdy dokonane w nich zapisy odzwierciedlają 
stan rzeczywisty. Za niewadliwe uważa się 
księgi podatkowe prowadzone zgodnie 
z zasadami wynikającym z odrębnych przepisów 
(np. zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Protokół badania ksiąg

Gdy US lub UKS stwierdzi, że podstawa 
opodatkowania została ustalona wadliwie 
lub nierzetelnie, ponieważ księgi podatkowe 
ich zdaniem nie obejmują wszystkich podatkowo 
istotnych zdarzeń gospodarczych, w protokole 
badania ksiąg musi zostać określone, za jaki okres 
i w jakiej części nie uznaje się ksiąg za dowód 
tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. 
Protokół badania ksiąg sporządzany jest 
w dwóch egzemplarzach, z czego jeden 
zostanie nam doręczony (osobiście przez 
kontrolujących lub przez pocztę).

Mamy 14 dni od dnia doręczenia protokołu 
na wniesienie zastrzeżeń do zawartych 
w nim ustaleń i przedstawienia równocześnie 
dowodów, które, w naszej ocenie, pozwolą 
organowi na prawidłowe określenie 
podstawy opodatkowania.

Protokół kontroli

Protokół badania ksiąg nie jest jedynym 
dokumentem sporządzanym przez 
kontrolujących. 
 
 
 
 

W praktyce, podczas kontroli podatkowej 
sporządzany jest jedynie protokół kontroli. 
Sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden zostanie nam 
doręczony po zakończeniu kontroli podatkowej.

Powinien zawierać opis wszystkich czynności, 
jakich dokonał kontrolujący w trakcie kontroli:

• opis dokonanych ustaleń faktycznych;

• opis badanych dokumentów źródłowych 
(analiza ksiąg, rejestrów, wykazów, 
faktur, umów handlowych itp.);

• informacje o innych dokonanych 
czynnościach (np. wezwanie 
do złożenia wyjaśnień, zarządzenia 
oględzin lub przesłuchania świadka, 
odmowa przedstawienia dowodów);

• adnotację o utrwaleniu stanu faktycznego 
za pomocą aparatury rejestrującej obraz 
i dźwięk lub na informatycznych nośnikach 
danych, który to sposób jest dopuszczalny.

Załącznikami protokołu mogą być 
w szczególności:

• protokoły z przesłuchań świadków, oględzin, 
opinii biegłych, kontroli krzyżowych;

• kserokopie dokumentów;

• a także postanowienia włączające informacje 
pozyskane przez kontrolujących w innych 
postępowaniach.

Forma spisania/opisania przebiegu czynności kontrolnych 
Podstawowym celem przeprowadzanych czynności kontrolnych zarówno przez US, 
jak i UKS jest zweryfikowanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania 
i obliczania samego podatku. 
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Zawarcie w protokole kontroli ustaleń 
dotyczących badania ksiąg w zakresie 
ich rzetelności i niewadliwości powoduje, 
że nie zostanie sporządzony odrębny protokół 
badania ksiąg. 

Podsumowując, protokół kontroli podatkowej 
zawiera w szczególności:

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, jeżeli w toku kontroli 
podatkowej ujawniono nieprawidłowości, 
oraz skutkach niedopełnienia 
tego obowiązku.

Oprócz ww. informacji protokoły kontroli 
mogą zawierać informacje dotyczące osób 
reprezentujących kontrolowanego 
w trakcie kontroli, miejsca przechowywania 
dokumentacji, czy informację o przyczynie braku 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Ocena prawna

Ocena prawna jest jednym z najistotniejszych 
elementów protokołu kontroli. Nie sprowadza 
się jedynie do przywołania przepisów, lecz 
wskazania, które przepisy zostały naruszone  
na czym to naruszenie polega. Istotna jest 
relacja wskazanych przepisów do stanu 
faktycznego sprawy.

Jej brak powoduje, że otrzymując protokół 
kontroli, nie uzyskujemy informacji na temat 
tego, czy prawidłowo wywiązujemy się 
z obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego. To z kolei rzutuje 
na prawo złożenia korekty deklaracji.

Prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień 
oraz korekty deklaracji

Zawarta w protokole ocena prawna sprawy 
będącej przedmiotem kontroli pozwala 
na polemikę z kontrolującymi w zakresie 
poczynionych ustaleń. Pozwala także na podjęcie 
decyzji w zakresie złożenia korekty deklaracji. 

Forma spisania/opisania przebiegu czynności kontrolnych 
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Obowiązek zawiadomienia organu podatkowego 
o zmianie adresu

Jesteśmy obowiązani zawiadomić US o każdej 
zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 
6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli 
podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej 
ujawniono nieprawidłowości.

W razie zaniedbania tego obowiązku 
postanowienie o wszczęciu postępowania 
podatkowego zostanie uznane za doręczone 
pod adresem, pod który doręczono protokół 
kontroli. Może to być zatem tzw. „fikcyjne 
doręczenie”, bowiem (mimo iż nie otrzymamy 
tego postanowienia) postępowanie podatkowe 
będzie się toczyło, a jego efekt może być 
dla nas zaskoczeniem.

Inne protokoły

W przypadku postępowania kontrolnego, 
mimo, iż przepisy wprost o tym nie stanowią, 
tu również sprawy załatwia się w formie 
pisemnej. Kontrolujący obowiązany jest utrwalić 
każdą dokonywaną czynność, mającą znaczenie 
dla sprawy, w formie zwięzłego protokołu. 
Co do zasady, UKS sporządza protokół badania 
ksiąg, natomiast nie sporządza protokołu 
kontroli, chyba że w ramach postępowania 
kontrolnego taką kontrolę prowadzi. 

Protokół, niebędący protokołem badania ksiąg, 
czy też protokołem kontroli, 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. 

Sporządzane są zatem protokoły z przesłuchania 
strony, świadka i biegłego, a także z oględzin 
i ekspertyz dokonywanych przy udziale 
kontrolujących.

Sporządzane są co do zasady:

• w jednym egzemplarzu;

• bez obowiązku doręczenia kontrolowanemu.

Forma spisania / opisania przebiegu czynności kontrolnych 
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W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, 
jeśli kontrolujący stwierdzą nieprawidłowości 
w naszych rozliczeniach i powezmą uzasadnione 
obawy, że nie wykonamy ewentualnego 
zobowiązania, mogą doprowadzić 
do dokonania zabezpieczenia na majątku. 

Możemy zostać wezwani do złożenia 
oświadczenia o:

• nieruchomościach oraz prawach 
majątkowych, które mogą być 
przedmiotem hipoteki przymusowej;

• rzeczach ruchomych oraz zbywalnych 
prawach majątkowych, które mogą 
być przedmiotem zastawu skarbowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 
Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 
nie podlega niepodanie szacunkowej wartości 
rzeczy lub praw majątkowych albo podanie 
wartości nieodpowiadającej rzeczywistej 
wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

Kontrolujący jest obowiązany uprzedzić 
o prawie do odmowy złożenia oświadczenia oraz 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zabezpieczenie następuje w formie decyzji, 
w której, na podstawie posiadanych danych, 
US określi przybliżoną kwotę zobowiązania 
podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę 
należnych od tego zobowiązania na dzień 
wydania decyzji o zabezpieczeniu.

Aby jednak taką decyzję wydać, musi 
zachodzić uzasadniona obawa, że nie zostanie 
ono wykonane, a w szczególności, gdy trwale 
nie uiszczamy wymagalnych zobowiązań 
lub dokonujemy czynności polegające 
na zbywaniu majątku, które mogą 
utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Czynnością równoległą z wydaniem decyzji 
zabezpieczającej jest wydanie, w oparciu 
o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, zarządzenia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 

Zabezpieczenia dokonuje US na wniosek kontrolujących 
(zarówno z US, jak i z US).



Kontrola

Zabezpieczenie dokonywane na wniosek

Wykonanie decyzji o zabezpieczeniu 
następuje w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji albo przez 
przyjęcie na wniosek podatnika zabezpieczenia 
w formie:  

• gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

• poręczenia banku;

• weksla z poręczeniem wekslowym banku;

• czeku potwierdzonego przez krajowy bank 
wystawcy czeku;

• zastawu rejestrowego na prawach z papierów 
wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski - według 
ich wartości nominalnej;

• uznania kwoty na rachunku depozytowym 
organu podatkowego;

• pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia 
organu podatkowego, potwierdzonego 
przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, 
do wyłącznego dysponowania 
środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
na rachunku lokaty terminowej.

Jeśli złożymy wniosek o zabezpieczenie, to co do 
zasady nie może nastąpić zabezpieczenie w trybie 
egzekucji. Może to jednak nastąpić, ale dopiero 
po wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia 
zabezpieczenia z naszego wniosku.

Można także wniosek o zabezpieczenie złożyć 
po ustanowieniu zabezpieczenia w trybie 
egzekucji, wówczas zakres dotychczasowego 
zabezpieczenia zostaje uchylony lub zmieniony 
w zakresie przyjętego zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 
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Zabezpieczenie dokonywane w trybie 
ustawy egzekucyjnej

Jeżeli nie skorzystamy z możliwości 
dobrowolnego zabezpieczenia wykonania 
zobowiązania lub nasz wniosek o dobrowolne 
zabezpieczenie zostanie rozpatrzony odmownie, 
to wykonanie zabezpieczenia może nastąpić 
w trybie egzekucji.

Decyzja o zabezpieczeniu ma charakter 
tymczasowy i wygasa:

• po upływie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego;

• z dniem doręczenia decyzji określającej 
wysokość zobowiązania podatkowego;

• z dniem doręczenia decyzji określającej 
wysokość zwrotu podatku.

Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza 
zarządzenia zabezpieczenia. 

Jeśli działamy przez pełnomocnika, decyzja 
o zabezpieczeniu zostanie jemu doręczona.

 
Zabezpieczenia dokonuje organ egzekucyjny 
(którym jest US), a formy zabezpieczenia 
należności pieniężnych są następujące:

• zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, 
wierzytelności z rachunków bankowych, 
innych wierzytelności i praw majątkowych 
lub ruchomości;

• obciążenie nieruchomości zobowiązanego 
hipoteką przymusową, w tym przez 
złożenie dokumentów do zbioru 
dokumentów w przypadku nieruchomości, 
która nie ma urządzonej księgi wieczystej;

• obciążenie statku morskiego lub statku 
morskiego w budowie zastawem wpisanym 
do rejestru okrętowego (hipoteka morska 
przymusowa);

• ustanowienie zakazu zbywania i obciążania 
nieruchomości, która nie ma urządzonej 
księgi wieczystej albo której księga wieczysta 
zginęła lub uległa zniszczeniu;

• ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego lub prawa 
do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej.

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 
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W trakcie prowadzonego przez UKS 
postępowania kontrolnego, jak również 
w trakcie prowadzonej przez US kontroli 
podatkowej, organy te mogą wydawać 
postanowienia, które nie mają charakteru 
rozstrzygającego istoty sprawy (nie rozstrzygają 
o wysokości podatku), ale mają charakter 
porządkowy lub dotyczą poszczególnych 
kwestii, wynikających w toku czynności 
kontrolnych. Zasadniczo przesądzają 
o poszczególnych czynnościach procesowych. 

Od wydawanych postanowień przysługuje 
wniesienie zażalenia, jeśli przepis prawa 
tak stanowi. W przeciwnym razie 
zasadność wydanego postanowienia 
może być kwestionowana dopiero 
w postępowaniu odwoławczym.

Organy podatkowe postanowieniami 
co do zasady odmawiają przeprowadzenia 
dowodu, włączają do akt dokumenty uzyskane 
od innych organów, dokumenty uzyskane 
od innych podmiotów działających 
na rynku w takiej samej lub podobnej branży, 
jak kontrolowany, a także postanowieniami 
wyłączają z akt sprawy wcześniej włączone 
dokumenty np. z uwagi na interes publiczny. 

Jeśli wyznaczyliśmy pełnomocnika, 
postanowienia będą jemu doręczane.

Postanowienia 
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Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa kończy się w dniu 
doręczenia protokołu kontroli.

Protokół zostanie doręczony podatnikowi 
lub pełnomocnikowi, jeśli taki został 
ustanowiony. Z tym dniem tracimy 
wszelkie uprawnienia, które przysługiwały 
nam od momentu wszczęcia kontroli.

Jednakże mamy prawo, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania protokołu, 
złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia, 
jeśli nie zgadzamy się z ustaleniami protokołu. 
Jeśli zgadzamy się jedynie w części, to możemy 
złożyć korektę dotyczącą tej części, natomiast 
w odniesieniu do części, z którą się nie zgadzamy 
wnosimy zastrzeżenia, wskazujemy nasze 
wątpliwości. Jeśli zgadzamy się z kontrolującymi 
w całości, wówczas możemy złożyć odpowiednio 
skorygowaną deklarację. 

Kontrolujący jest obowiązany w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zastrzeżeń zawiadomić nas 
o sposobie załatwienia zastrzeżeń i wyjaśnień, 
wskazując w szczególności, które zastrzeżenia 
nie zostały uwzględnione, wraz – co jest 
bardzo istotne - z uzasadnieniem faktycznym 
i prawnym. Kontrolujący jest zatem obowiązany 
do przedstawienia argumentów, dlaczego nasze 
racje zostały odrzucone.

Kontrolujący oczywiście może również 
uwzględnić nasze zastrzeżenia (w całości 
lub części). Informacja w tej sprawie powinna 
również zostać uwzględniona w odpowiedzi 
na zastrzeżenia. Jeśli działamy przez 
pełnomocnika, US właśnie do niego 
będzie kierował wszelką korespondencję. 

Po otrzymaniu odpowiedzi na zastrzeżenia 
również przysługuje nam uprawnienie 
do skorygowania deklaracji. Deklarację 
możemy skorygować w całości lub w części. 
Mamy wybór – w części, w której uznajemy 
ustalenia kontrolujących, możemy złożyć 
skorygowaną deklarację, w odniesieniu 
do pozostałych ustaleń czekamy na działanie US. 

Zakończenie czynności kontrolnych 
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Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne, nawet wówczas, 
gdy była prowadzona w jego ramach 
kontrola podatkowa, nie kończy się z chwilą 
doręczenia protokołu (protokołu badania ksiąg, 
czy protokołu kontroli). Po złożeniu zastrzeżeń, 
a mamy na nie 14 dni od dnia otrzymania 
protokołu (badania ksiąg czy kontroli), 
i uzyskaniu odpowiedzi na nie, postępowanie 
to trwa nadal, a kończy się dopiero wydaniem 
decyzji podatkowej lub wydaniem wyniku 
kontroli.

Ale zanim to nastąpi, UKS wyznaczy 
nam 7 dniowy termin na wypowiedzenie 
się w sprawie zebranego materiału 
oraz poinformuje o możliwości złożenia

korekty deklaracji, która to możliwość 
była zawieszona na czas trwania 
postępowania kontrolnego. 

Zatem będziemy mogli przekonywać 
kontrolujących do własnych racji zarówno 
po otrzymaniu protokołu, jak i po otrzymaniu 
pisma informującego o prawie wypowiedzenia 
się w zakresie zebranego materiału dowodowego.

Jeśli stwierdzone w trakcie czynności 
kontrolnych nieprawidłowości (lub ich część) 
uznamy za zasadne, wówczas mamy prawo 
do skorygowania (w części lub całości) deklaracji. 
Dodatkowo, o złożeniu korekty musimy 
nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić UKS. 

Zakończenie czynności kontrolnych 

Postępowanie kontrolne kończy się wydaniem decyzji lub wyniku kontroli.

 
 

 
Termin na złożenie korekt, gdy zgadzamy się 
z ustaleniami kontrolujących:

kontrola podatkowa

• 14 dni od dnia podpisania protokołu, 

postępowanie kontrolne

• 7 dni od otrzymania informacji o prawie 
do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału (w tym również gdy prowadzona 
była kontrola podatkowa).
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Ważne różnice pomiędzy kontrolą podatkową a postępowaniem kontrolnym

Zakończenie czynności kontrolnych 

kontrola podatkowa postępowanie kontrolne

czas trwania w dniach co do zasady 2 miesiące

miejsce
siedziba kontrolowanego, 
miejsce przechowywania ksiąg, 
w siedzibie organu

zawsze w siedzibie organu

wyjaśnienia w trakcie czynności

kontrole krzyżowe
w odniesieniu 
do bezpośredniego kontrahenta  

nie tylko w odniesieniu 
do bezpośredniego kontrahenta

rzetelność i niewadliwość 
ksiąg

14 dni na zastrzeżenia

zasada piśmienności protokół kontroli  
protokoły z czynności istotnych 
dla sprawy; protokół kontroli; 
protokół badania ksiąg

zakończenie kontroli data doręczenia protokołu
data wydania decyzji, 
wyniku kontroli

zastrzeżenia wyjaśnienia
14 dni od otrzymania protokołu

7 dni od pisma w sprawie 
wypowiedzenia siękorekta deklaracji
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Zakończył się etap, podczas którego 
kontrolujący (czy to US, czy UKS) 
badali nasze dokumenty, księgi, przesłuchiwali 
świadków, sporządzili protokoły i odpowiedzieli 
na nasze wyjaśnienia lub zastrzeżenia. 

Jeśli:

• złożone przez nas wyjaśnienia 
lub zastrzeżenia do protokołu kontroli 
lub protokołu badania ksiąg zostały 
w całości uwzględnione przez kontrolujących, 
co wynika z odpowiedzi na nie

lub 

• złożyliśmy deklaracje korygujące 
w całości uwzględniające stwierdzone 
przez kontrolujących nieprawidłowości,

to oznacza, że:

• przed US zakończył się proces weryfikacji 
naszych rozliczeń objęty upoważnieniem 
do kontroli, a skoro nie ma już rozbieżności 
pomiędzy ustaleniami kontroli 
a deklaracjami, to US nie ma podstaw 
do wszczęcia postępowania podatkowego;

• przed UKS rozpoczyna się etap zmierzający 
do zakończenia postępowania kontrolnego 
poprzez wydanie wyniku kontroli.

Jeżeli jednak w późniejszym okresie ponownie 
skorygujemy deklarację, doprowadzając 
zobowiązanie z nich wynikające do wartości 
innych, niż złożonych po czynnościach 
kontrolnych, wówczas postępowania będą 
prowadzone ponownie.

Jeśli:

• złożone przez nas wyjaśnienia 
lub zastrzeżenia nie przekonały 
kontrolujących, a my złożyliśmy 
jedynie częściowe korekty 
deklaracji lub wcale,

to oznacza, że:

• przez US może zostać wszczęte postępowanie 
podatkowe w odniesieniu do części 
nie objętej korektą, jak też w przypadku, 
gdy nie złożymy korekty w ogóle, 

• UKS zakończy postępowanie 
kontrolne decyzją. 

Jeśli czynnościami kontrolnymi objęto 
np. podatek VAT i dochodowy, 
a nieprawidłowości pozostały 
nierozstrzygnięte jedynie w odniesieniu 
do podatku dochodowego, wówczas 
postępowanie podatkowe zostanie 
przez US wszczęte jedynie w odniesieniu 
do tego podatku, natomiast UKS wyda 
wynik kontroli w zakresie podatku VAT, 
a w zakresie podatku dochodowego - decyzję. 

Podsumowanie dotychczasowych działań kontrolujących
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Wszczęcie postępowania podatkowego

Po kontroli podatkowej, gdy zostaną ujawnione 
nieprawidłowości, a nie złożyliśmy korekty 
deklaracji w całości uwzględniającej 
ustalenia kontrolujących lub złożyliśmy 
korektę, ale uwzględniającą tylko część ustaleń, 
US ma 6 miesięcy na wszczęcie postępowania 
podatkowego w sprawie, która była przedmiotem 
kontroli podatkowej. W praktyce postępowanie 
podatkowe prowadzą inni pracownicy US.

Co do zasady US nie może wszcząć postępowania 
po tym terminie. To oznacza, że jeśli były 
stwierdzone nieprawidłowości, których 
nie skorygowaliśmy, złożona przez nas 
deklaracja pierwotna (lub korekta częściowa) 
wyznacza należne zobowiązanie.

Jednakże postępowanie podatkowe zostanie 
wszczęte nawet po 6 miesięcach od zakończenia 
kontroli podatkowej, jeżeli:

• dokonamy ponownej korekty deklaracji, 
w której nie zostaną uwzględnione 
nieprawidłowości ujawnione w kontroli 
podatkowej – czyli po kontroli złożyliśmy 
korekty uwzględniające stwierdzone 
nieprawidłowości a po upływie 6 miesięcy 
z powrotem skorygujemy deklarację;

• US otrzyma informacje od organów 
podatkowych lub od innych organów,  
uzasadniające wszczęcie postępowania 
podatkowego – musi to być informacja, 
która nie była uprzednio ujęta w protokole 
kontroli, bowiem nie była znana 
kontrolującym. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania 
podatkowego

Podstawowym dokumentem wszczynającym 
postępowanie podatkowe jest postanowienie, 
a za datę wszczęcia takiego postępowania 
uznaje się datę doręczenia tego postanowienia 
podatnikowi.

Postępowanie podatkowe uznaje się za wszczęte 
wyłącznie w przypadku skutecznego doręczenia 
postanowienia. Chodzi o to, aby postanowienie 
zostało nam prawidłowo doręczone. 
Jeśli po zakończeniu kontroli, zgodnie 
z pouczeniem wynikającym z protokołu 
kontroli, nie zawiadomiliśmy US o zmianie 
adresu, wówczas postanowienie zostanie 
skierowane na adres właściwy w dniu 
zakończenia kontroli. To oznacza, 
że postępowanie będzie prowadzone, 
a fakt, iż nie będziemy w nim 
uczestniczyli, nie będzie stanowił 
przeszkody do jego przeprowadzenia.

US, wszczynając postępowanie podatkowe, 
co do zasady powinien poinformować nas:

• o możliwości uczestniczenia 
w tym postępowaniu oraz 

• o możliwości składania wyjaśnień. 

Postępowanie podatkowe US 
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Nasze prawa i obowiązki

Prawa

Mamy prawo uczestniczyć w postępowaniu 
podatkowym, jak i mamy prawo składać 
wyjaśnienia, nowe wnioski dowodowe itp. 
Zatem, to od nas będzie zależało, czy będziemy 
takie wyjaśnienia składać lub wnosić dodatkowe 
dowody, czy też przeglądać akta. 

Możemy nie tylko składać wnioski 
o przesłuchanie świadków, ale także mamy 
prawo w tych przesłuchaniach uczestniczyć 
(możemy zadawać pytania).

Mamy prawo wyznaczyć pełnomocnika, 
jeśli nie był wcześniej ustanowiony. 
Pamiętajmy, że pełnomocnik nie zastąpi 
podatnika, gdy US zechce dokonać jego 
przesłuchania jako strony, ale pełnomocnik 
będzie mógł w tym przesłuchaniu uczestniczyć 
i również zadawać pytania.

Obowiązki

US może na nas wymóc (a także na innych 
osobach, również pełnomocniku) złożenie 
wyjaśnień osobiście lub na piśmie, jeżeli jest 
to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego 
lub rozstrzygnięcia sprawy. Zrobi to poprzez 
wezwanie. 

Mamy obowiązek stawić się przed US jedynie 
w przypadku, gdy nasze miejsce zamieszkania 
(lub pobytu) znajduje się w obszarze 
właściwości US. Jeżeli właściwym miejscowo 
do rozpatrzenia sprawy jest US mający siedzibę 
na obszarze województwa innego niż to, 
w którym zamieszkujemy, wówczas możemy 
zastrzec, że stawimy się przed organem 
właściwym do rozpatrzenia sprawy.

Jeśli US stwierdzi, że charakter sprawy 
nie wymaga, abyśmy stawili się w jego siedzibie, 
może  skorzystać z tzw. pomocy prawnej organu 
podatkowego właściwego dla naszego miejsca 
zamieszkania, aby ten dokonał niezbędnych 
czynności, a więc przyjął wyjaśnienia, 
czy zeznania itp. 

Postępowanie podatkowe US 

Jeżeli mimo prawidłowego wezwania nie stawimy się osobiście 
bez uzasadnionej przyczyny lub bezzasadnie odmówimy złożenia 
wyjaśnień, to możemy zostać ukarani karą porządkową do wysokości 2.800 zł.
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Prawa i obowiązki US

Prawa

US ma prawo:

• wezwać nas (pracowników 
lub pełnomocnika) do złożenia 
wyjaśnień osobiście lub na piśmie, 
a jeśli bezzasadnie odmówimy, 
ma prawo ukarać nas karą porządkową 
do wysokości 2.800 zł;

• odmówić przeprowadzenia dowodu, 
jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności, 
które  – w opinii US – nie mają znaczenia 
dla sprawy, bowiem okoliczności stwierdzone 
są wystarczająco innym dowodem;

• w każdym czasie postępowania zmienić, 
uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie 
dotyczące przeprowadzenia dowodu;

• wyznaczyć nam termin 
do przedstawienia dowodu;

• wystąpić do banku o przekazanie informacji 
odnośnie obrotów i stanu naszego konta, 
gdy sami w wyznaczonym terminie 
nie udzielimy odpowiedniej informacji.

Obowiązki

US zobowiązany jest w szczególności do:

• działania na podstawie przepisów prawa;

• działania w sposób budzący zaufanie 
do organów podatkowych;

• udzielania niezbędnych informacji 
i wyjaśnień o przepisach prawa 
podatkowego pozostających w związku 
z przedmiotem postępowania;

• podejmowania wszelkiego niezbędnego 
działania w celu dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy 
w postępowaniu podatkowym;

• zapewnienia stronie czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania

• zawiadamiania o miejscu i terminie 
przeprowadzenia dowodu co najmniej 
na 7 dni przed terminem;

• wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, 
którymi kieruje się przy załatwianiu sprawy, 
aby w miarę możliwości doprowadzić 
do wykonania decyzji bez stosowania 
środków przymusu

• działania wnikliwego i szybkiego, posługując 
się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do załatwienia sprawy 
(sprawy, które nie wymagają zbierania 
dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
powinny być załatwiane niezwłocznie);

• działania na piśmie, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej;

• umożliwienia przed wydaniem decyzji 
wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań (z wyjątkiem zabezpieczenia 
lub rozstrzygnięcia sprawy zgodnie 
z wnioskiem).

Postępowanie podatkowe US 
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Postanowienia

Również w trakcie prowadzonego 
postępowania podatkowego US może 
wydawać postanowienia, które nie mają 
charakteru rozstrzygającego istoty sprawy 
(nie rozstrzygają o wysokości podatku), 
ale mają charakter porządkowy lub dotyczą 
poszczególnych kwestii wynikających w toku 
czynności kontrolnych lub postępowania 
podatkowego. Zasadniczo przesądzają 
o poszczególnych czynnościach procesowych. 
Od wydawanych postanowień przysługuje 
zażalenie, jeśli przepis prawa tak stanowi. 
W przeciwnym razie zasadność wydanego 
postanowienia może być kwestionowana 
dopiero w postępowaniu odwoławczym.

Postanowieniami organy podatkowe 
co do zasady odmawiają przeprowadzenia 
dowodu, włączają do akt dokumenty uzyskane 
od innych organów, dokumenty uzyskane 
od innych podmiotów działających na rynku 
w takiej samej lub podobnej branży, 
jak kontrolowany, a także postanowieniami 
wyłączają z akt sprawy wcześniej włączone 
dokumenty np. z uwagi na interes publiczny.

Dowody w postępowaniu podatkowym

Podstawowym elementem postępowania 
podatkowego jest dowód - jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem.

Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego 
potwierdzenia określonych faktów lub stanu 
prawnego w drodze zaświadczenia, US może 
odebrać, na nasz wniosek, oświadczenie 
złożone pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznania.

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą 
być w szczególności;

• księgi podatkowe;

• deklaracje złożone przez stronę;

• zeznania świadków;

• opinie biegłych;

• materiały i informacje zebrane 
w wyniku oględzin; 

• informacje podatkowe; 

• inne dokumenty zgromadzone 
w toku czynności sprawdzających 
lub kontroli podatkowej;

• oraz materiały zgromadzone w toku 
postępowania karnego albo postępowania 
w sprawach o przestępstwa skarbowe 
lub wykroczenia skarbowe.

Postępowanie podatkowe US 
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Protokół z kontroli podatkowej jest 
tylko jednym z dowodów w postępowaniu 
podatkowym i podlega ocenie, jak każdy inny 
dowód. Nie jest więc jedynym dokumentem, 
który przesądza o rozstrzygnięciu danej sprawy. 
Dowodem w postępowaniu będą także nasze 
wyjaśnienia, które składaliśmy w trakcie 
kontroli podatkowej, jak również stanowisko 
wyrażone przez kontrolujących w odpowiedzi 
na nasze zastrzeżenia.

W postępowaniu podatkowym możemy wnosić 
o przesłuchanie świadków i o przeprowadzenie 
innych dowodów. Niestety, US ma prawo 
odmówić przeprowadzenia dowodu, 
gdy uzna, że dowód ten niczego nowego 
nie wnosi do sprawy lub okoliczność 
wystarczająco udowodniona jest innym 
dowodem. Wydaje wówczas postanowienie, 
które może zostać zaskarżone dopiero 
w postępowaniu odwoławczym. 
Niemniej jednak ma też prawo do zmiany, 
uzupełniania lub uchylenia swoich postanowień 
dotyczących przeprowadzenia dowodu. 

Jeśli US postanowi dokonać przesłuchania 
(czy to pracownika, byłego pracownika, 
kontrahenta), musi powiadomić nas o miejscu 
i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań 
przynajmniej na 7 dni przed terminem 
przesłuchania. Niestety, w zawiadomieniu 
o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania 
nie otrzymamy informacji, kogo US 
ma zamiar przesłuchać.

Mamy prawo brać udział w przeprowadzaniu 
dowodu, możemy zadawać pytania oraz składać 
wyjaśnienia. Jeżeli otrzymujemy informację 
o miejscu i terminie przesłuchania świadka, 
warto wziąć udział w takim przesłuchaniu.

W trakcie prowadzonego postępowania 
podatkowego organ podatkowy sporządza 
protokół z czynności mających istotne 
znaczenie dla sprawy, w tym z zeznań 
świadków, a także z badania ksiąg.

Okoliczności faktyczne mogą być 
uznane za udowodnione, jeśli mieliśmy 
możliwość wypowiedzenia się co do 
przeprowadzonych dowodów, a więc 
zostaliśmy prawidłowo i w odpowiednim 
terminie o tym zawiadomieni. 

Postępowanie podatkowe US 
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Podsumowując postępowanie dowodowe:

• US ocenia sprawę na podstawie całego 
zebranego materiału dowodowego. 
Niedopuszczalne jest wybiórcze 
uwzględnianie dowodów. Zanim jednak 
takiej oceny dokona wydając rozstrzygnięcie, 
czyli decyzję, obowiązany jest do zapoznania 
nas z zebranym w sprawie materiałem 
dowodowym oraz umożliwia nam 
wypowiedzenie się w tej sprawie.

• w tym celu US zawiadomi nas pisemnie 
o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy. Na zapoznanie się z aktami 
i wypowiedzeniem się mamy 7 dni, 
licząc od dnia, w którym takie pismo 
zostanie nam doręczone. Warto z tego 
prawa korzystać, choćby w celu 
przejrzenia akt. 

• siedmiodniowy termin jest terminem 
dyscyplinującym i nie oznacza, że jeśli 
złożymy nasze wyjaśnienia po tym dniu  
lub po tym dniu zechcemy zapoznać się 
z aktami sprawy, będzie to bezzasadne.

Oczywiście, jeśli nie będziemy mogli 
w wyznaczonym terminie odwiedzić US, 
warto go o tym zawiadomić i przełożyć 
termin na dogodniejszy dla nas. 

Ze złożeniem wyjaśnień też nie należy 
za bardzo zwlekać, bowiem wyznaczenie 
przez US terminu na zapoznanie się z aktami 
wskazuje, że organ dysponuje wystarczającym 
materiałem dowodowym, by wydać 
rozstrzygnięcie. Zatem po upływie 7 dni 
od dnia doręczenia nam pisma US ma prawo 
wydać decyzję i jeśli nasze wyjaśnienia zbyt 
późno trafią do US, mogą nie zostać 
uwzględnione w rozstrzygnięciu.

Postępowanie podatkowe US 

Nie będziemy mogli skutecznie stawiać zarzutów wobec US, 
gdy nasze pismo wpłynie do US po wydaniu decyzji.
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Decyzja to nic innego, jak kształtowanie 
w sposób władczy sytuacji prawnej strony 
postępowania podatkowego – czyli podatnika. 

Co do zasady realizacja obowiązków 
podatkowych odbywa się przez 
samoopodatkowanie, jeśli jednak 
zadeklarowana przez nas wysokość podatku 
zostanie zakwestionowana, właśnie na skutek 
prowadzonych czynności kontrolnych, 
wówczas wysokość podatku musi zostać 
określona przez upoważniony organ podatkowy. 
Decyzja rozstrzyga zatem sprawę co do jej istoty 
albo w inny sposób kończy postępowanie 
w danej instancji; np. gdy postępowanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe, w szczególności 
w razie przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, organ podatkowy wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania.

Jeżeli więc nasze wyjaśnienia i dowody 
nie przekonały organów podatkowych, 
iż zadeklarowane zobowiązanie podatkowe 
lub wysokość straty są ustalone przez 
nas w sposób prawidłowy, wówczas 
zostanie wydana decyzja.

Podstawowe elementy decyzji to:

• oznaczenie organu podatkowego;

• data jej wydania;

• oznaczenie strony;

• powołanie podstawy prawnej;

• rozstrzygnięcie;

• uzasadnienie faktyczne i prawne;

• pouczenie o trybie odwoławczym 
(jeżeli od decyzji służy odwołanie);

• podpis osoby upoważnionej, 
z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.

Wszystkie elementy tego dokumentu są istotne, 
a najbardziej interesujące jest uzasadnienie 
decyzji, które musi być kompatybilne 
z powołaną podstawa prawną i rozstrzygnięciem 
decyzji (tzw. sentencją decyzji).

Uzasadnienie prawne musi zawierać 
wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji 
z przytoczeniem przepisów prawa.

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno 
zawierać w szczególności wskazanie faktów, 
które organ uznał za udowodnione, dowodów, 
którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których 
innym dowodom odmówił wiarygodności.

Jeśli wyznaczyliśmy pełnomocnika, decyzja 
zostanie doręczona właśnie jemu.

Co do zasady organ podatkowy wydający decyzję 
jest nią związany od chwili jej doręczenia.

Decyzja – element wspólny dla postępowania podatkowego 
i postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS



 
W odniesieniu do wydanej decyzji:

- możemy zażądać:

• jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia 
lub co do prawa wniesienia odwołania/skargi 
(mamy na to 14 dni od dnia jej otrzymania);

• sprostowania oczywistej omyłki 
lub błędu rachunkowego.

- organ zaś może z urzędu:

• w każdym czasie, uzupełnić albo sprostować 
decyzję w zakresie rozstrzygnięcia 
lub pouczenia o prawie do odwołania/skargi, 
w drodze decyzji;

• prostować w drodze postanowienia błędy 
rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki 
w wydanej przez ten organ decyzji.

Rodzaje decyzji

Decyzje nieostateczne i ostateczne

Decyzje US oraz UKS, jako organów 
I instancji, są decyzjami nieostatecznymi. 
Decyzja nieostateczna to taka decyzja, 
która nie jest wykonalna, a więc nie mamy 
obowiązku niezwłocznego jej wykonania. 
Również organ podatkowy nie ma możliwości 
wszczęcia procedury egzekucji administracyjnej, 
jeśli z decyzji wynika, iż powinniśmy wpłacić 
zaległość podatkową wraz z odsetkami.

Minimalny czas, kiedy taka decyzja 
jest decyzją nieostateczną, to 14 dni – tyle 
bowiem czasu mamy na wniesienie odwołania. 
Wniesienie odwołania co do zasady powoduje, 
że do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ 
odwoławczy (a więc co najmniej przez okres 
prowadzenia postępowania odwoławczego) 
decyzja jest decyzją nieostateczną, niewykonalną.   

Jeśli nie wniesiemy odwołania lub wniesiemy 
je po terminie, decyzja stanie się ostateczna, 
czyli wykonalna. Co to oznacza? Oznacza to, 
że jeżeli nie zapłaciliśmy wynikającej z decyzji 
zaległości wraz z odsetkami, to US (wierzyciel 
tej należności) jest obowiązany do wszczęcia 
egzekucji. Również z chwilą wydania 
rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy 
decyzja stanie się ostateczna i wykonalna.

Kontrola

Decyzja – element wspólny dla postępowania podatkowego 
i postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS
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Rygor natychmiastowej wykonalności

Jeśli wniesiemy odwołanie, to decyzja 
pierwszoinstancyjna nadal jest decyzją 
nieostateczną ale, mimo wniesienia odwołania,  
US może nadać jej rygor natychmiastowej 
wykonalności. Warunkiem jest 
uprawdopodobnienie przez organ, 
że nie wykonamy zobowiązania 
wynikającego z decyzji.

Rygor nadaje się, gdy:

• US posiada informacje, z których wynika, 
że wobec strony toczy się postępowanie 
egzekucyjne w zakresie innych należności 
pieniężnych lub

• podatnik nie posiada majątku o wartości 
odpowiadającej wysokości zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 
na którym można ustanowić hipotekę 
przymusową lub zastaw skarbowy, 
które korzystałyby z pierwszeństwa 
zaspokojenia, lub

• podatnik dokonuje czynności polegających 
na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub

• okres do upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego jest krótszy 
niż 3 miesiące.

Rygor nadawany jest w formie postanowienia, 
na które służy zażalenie, z tym że wniesienie 
zażalenia nie powoduje, że decyzja staje się 
na powrót niewykonalna. 

Rygor nadawany jest wyłącznie przez US, 
zatem UKS ma jedynie prawo wnioskować 
do właściwego US o zastosowanie tej instytucji.

Rygor może być nadany nawet w trakcie trwania 
postępowania odwoławczego. Jeśli postępowanie 
podatkowe jest prowadzone przez US, rygor 
natychmiastowej wykonalności najwcześniej 
możemy otrzymać w jednej kopercie 
wraz z decyzją, której dotyczy. 

Jeśli wyznaczyliśmy pełnomocnika 
w postępowaniu podatkowym prowadzonym 
przez US, czy też w postępowaniu kontrolnym, 
będzie on także pełnomocnikiem, który 
otrzyma rygor natychmiastowej wykonalności, 
chyba że treść udzielonego pełnomocnictwa 
możliwość taką wyłączy.

Decyzja – element wspólny dla postępowania podatkowego 
i postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS



Kontrola

Proces czynności kontrolnych

Decyzja – element wspólny dla postępowania podatkowego 
i postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

US UKS

 kontrola podatkowa 

 protokół kontroli 

  zastrzeżenia 

               tak                            nie 

         odpowiedź                    korekta 
      na zastrzeżenia               deklaracji 

    korekta deklaracji        koniec czynności 

    tak                nie 

  koniec                          ponowna korekta 
czynności                            deklaracji

 
                   postępowanie podatkowe

 
                              decyzja

 
                        możliwy rygor 

          postępowanie kontrolne

                       kontrola podatkowa 

 
protokół

zastrzeżenia

odpowiedź na zastrzeżenia

zawiadomienie o prawie 
do złożenia korekty

korekta deklaracji

tak              nie

wynik kontroli       decyzja

ponowna korekta deklaracji     możliwy rygor



Kontrola

W trakcie wszczętego postępowania 
podatkowego, czy też postępowania 
kontrolnego, prowadzący postępowanie 
obowiązani są prowadzić metrykę sprawy 
w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Stanowi ona obowiązkową część akt sprawy 
i jest na bieżąco aktualizowana. 

W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie 
osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu 
czynności oraz określa się wszystkie 
podejmowane przez te osoby czynności 
wraz z odpowiednim odesłaniem 
do dokumentów zachowanych 
w formie pisemnej lub elektronicznej, 
określających te czynności.

Wzór metryki

US i UKS udostępnia wydruk metryki, 
jeśli się o to zwrócimy.

Cel metryki, to m.in. możliwość ustalenia, 
nawet po upływie długiego czasu, jacy 
pracownicy US lub UKS (oprócz osoby 
podpisanej pod decyzją) uczestniczyli 
w przygotowaniu decyzji, przygotowywali 
jej projekt, udzielali wskazówek co do sposobu 
załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali 
decyzję. Może to mieć niebagatelne znaczenie 
w odniesieniu do obowiązującej od dnia 
17 maja 2011 r. ustawy o odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa.  

Metryka sprawy  

Znak sprawy

L.p. Data podjętej 
czynności

Imie i nazwisko 
oraz stanowisko 
słubowe osoby, 

która podjęła czyn-
ność

Określenie 
podjętej 

czynności

Rodzaj, data i ewentualnie 
identyfikator 

dokumentu określającego 
podjętą czynność



Podsumowanie

US

• zakres upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej tożsamy z zakresem 
wskazanym w zawiadomieniu o zamiarze 
wszczęcia kontroli podatkowej;

• kontrola podatkowa prowadzona w firmie;

• z czynności kontrolnych spisany 
jest protokół kontroli (zawiera 
ustalenia dotyczące badania ksiąg);

• kontrola podatkowa kończy się 
w dniu doręczenia protokołu kontroli;

• kontrolujący to pracownicy US 
z tzw. komórki kontroli;

• po zakończeniu kontroli można skorygować 
deklarację;

• wszczęcie postępowania podatkowego 
nastąpić może w terminie do 6 miesięcy 
od doręczenia protokołu kontroli;

• postępowanie podatkowe prowadzą inni 
pracownicy US, z tzw. komórki wymiaru;

• postępowanie podatkowe kończy się 
w dniu doręczenia decyzji.

UKS

• zakres postanowienia do przeprowadzenia 
postępowania kontrolnego tożsamy 
z zakresem wskazanym w zawiadomieniu 
o zamiarze wszczęcia postępowania 
kontrolnego;

• po wszczęciu postępowania kontrolnego 
może być prowadzona kontrola podatkowa;

• postępowanie kontrolne prowadzone 
jest w siedzibie UKS (wyjątek – wszczęcie 
kontroli podatkowej);

• z przeprowadzonych czynności spisywany 
jest protokół – zazwyczaj protokół badania 
ksiąg, a także protokół kontroli, gdy została 
wszczęta kontrola podatkowa;

• postępowanie kontrolne prowadzi inspektor 
UKS wraz z pracownikami;

• postępowanie kontrolne kończy się w dniu 
doręczenia wyniku kontroli lub decyzji 
lub jednego i drugiego;

• przed jego zakończeniem możemy 
skorygować deklaracje.

Podsumujmy istotniejsze elementy postępowań prowadzonych 
przez US i UKS, jako organów I instancji, w zakresie 
od rozpoczęcia czynności kontrolnych do wydania decyzji.

Pamiętajmy, że w trakcie tych postępowań organy mogą prowadzić kontrole 
krzyżowe, wydawać postanowienia, jak również podjąć czynności zabezpieczające 
w odniesieniu do przewidywanej wysokości zobowiązania podatkowego.



W praktyce, szczególnie przez inspektorów 
UKS, wszczynane są postępowania na podstawie 
przepisów ustawy o rachunkowości - inspektorzy 
zarzucają prowadzenie ksiąg wbrew przepisom 
tej ustawy. Postępowania nie są prowadzone 
w oparciu o kodeks karny skarbowy, lecz 
w oparciu o kodeks karny. Przewidziana kara, 
to kara grzywny lub kara pozbawienia wolności 
do lat 2, albo obie kary łącznie. 

Często inspektorzy „zachęcają” do dobrowolnego 
poddania się karze, co w takim przypadku 
(przy niskiej szkodliwości czynu) może 
sprowadzać się do wpłaty niskiej grzywny 
na cele społeczne i warunkowego umorzenia 
postępowania. Niemniej jednak figuruje się 
w Krajowym Rejestrze Karnym. Zatem zanim 
zgodzimy się na taki ruch, warto przeanalizować 
zasadność zarzutu prowadzenia ksiąg wbrew 
przepisom ustawy o rachunkowości. 

 
 
 

Nierzetelność ksiąg stwierdzana w trakcie 
kontroli podatkowej i stwierdzona decyzją 
przez US czy też przez UKS jest czynem 
zabronionym zarówno przez kodeks karny 
skarbowy, jak również na podstawie przepisów 
ustawy o rachunkowości.

Warto więc składać wyjaśnienia i przedstawiać 
dowody podczas trwania czynności kontrolnych, 
aby zminimalizować przesłanki do uznania ksiąg 
(w tym ewidencji, rejestrów itp.) za nierzetelne.

Również po wydaniu decyzji, osoby uprawnione   
do prowadzenia postępowań z zakresu kodeksu    
karnego skarbowego, wszczynają postępowania 
w celu wymierzenia stosownej kary 
w odniesieniu do czynów zabronionych  
wskazanych w kodeksie karnym skarbowym 
(zaniżenie zobowiązania, nie prowadzenie ksiąg 
lub rejestrów itd.). Niemniej jednak czasem 
okazuje się, że fiskus nie ma racji i wykładnia 
stosowana przez organ podatkowy nie jest 
aprobowana przez sądy administracyjne. 
                               

Na zakończenie...

Złożenie korekt deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej, 
czy też w trakcie postępowania kontrolnego powoduje, że nie zostanie 
wobec nas wszczęte postępowanie karne skarbowe – w zakresie korekty.   

Brak stosownych działań może spowodować, że zostaniemy 
pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej.



1. nie rezygnuj z możliwości zweryfikowania 
akt przed kontrolą – nie musisz zgadzać 
się na natychmiastową kontrolę, 
gdy otrzymasz zawiadomienie 
o zamiarze jej przeprowadzenia;

2. wyznacz osobę do kontaktu 
z kontrolującym - pełnomocnikiem 
nie musi być pracownik;

3. nie rezygnuj z brania udziału w kontroli, 
możesz zlecić tę czynność pełnomocnikowi;

4. żądaj, aby pytania i wnioski o dokumenty 
były przekazywane na piśmie;

5. weryfikuj, czy to, o co wnioskuje 
kontrolujący, nie wykracza poza 
zakres kontroli;

6. zawsze można negocjować termin 
przekazania wyjaśnień;

7. nie rezygnuj z udziału w przesłuchaniu 
świadków – możesz zlecić udział 
pełnomocnikowi;

8. możesz zaprotestować przeciwko 
przedłużaniu kontroli;

9. masz prawo składać wyjaśnienia w trakcie 
kontroli, jak i po otrzymaniu protokołu;

10. każda kontrola (z wyjątkiem postępowania 
kontrolnego) podlega wpisowi do książki 
kontroli;

11. po kontroli można korygować deklarację.

Na zakończenie...

Pamiętaj!  

Dorota Borkowska-Chojnacka

Doradca

Grant Thornton

T   +48 61 62 51 327

M  +48 661 538 554

E   dorota.borkowska@pl.gt.com



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku 
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dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
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odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji. 


