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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Cele kontroli skarbowej]
1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu 

Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i in-
nych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy 
celowych. 

2. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospoda-
rowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnia-
nie przestępstw określonych w art. 228–231 Kodeksu karnego popełnianych przez 
osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

1. Cele kontroli skarbowej. Ustawodawca w art. 1 KontrSkU zakreśla cele kontroli 
skarbowej, wymieniając wśród nich:
1)  cel główny, czyli ochronę interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa;

Należy zaznaczyć, że jest to priorytetowy cel, jaki wyznaczono kontroli skarbowej, 
ale w dużej mierze niedookreślony. Skarb Państwa, zgodnie z art. 33 KC, jest osobą 
prawną, która jako jedyna nie posiada swoich organów, a ich funkcje spełniają stationes 
fisci – czyli organy jednostek organizacyjnych dokonujące czynności w imieniu Skarbu 
Państwa, jednak nieposiadające osobowości prawnej, jak np. Minister Skarbu Państwa, 
wojewoda, starosta itp. W zakresie ochrony majątku i interesów Skarb Państwa zastępo-
wany jest przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a w zakresie gospodarowania 
mieniem państwowym i prywatyzacji przez Ministra Skarbu Państwa.

Pojemność pojęciowa sformułowania „ochrona interesów i praw majątkowych” jest 
tak naprawdę niemożliwa do precyzyjnego zdefiniowania, przez co sam cel staje się nie-
dookreślony i pozbawiony możliwości jego faktycznego osiągnięcia, co w konsekwencji 
powoduje brak jego realności w odniesieniu do wykonywania zadań postawionych przed 
kontrolą skarbową [zob. E. Ruśkowski (red.), Kontrola tworzenia i stosowania prawa po-
datkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006]. 

Ochronę interesów należy z pewnością wiązać z ochroną ekonomicznych interesów 
Skarbu Państwa, które mogą swym zakresem obejmować rynki globalne, przez ochronę praw 
majątkowych należy zaś rozumieć ochronę stosunków publicznoprawnych i cywilnopraw-
nych, w jakich występuje Skarb Państwa.
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Ważne jest, aby ochrona interesów Skarbu Państwa nie polegała na wkraczaniu 
w ochronę interesów prywatnych. Kontrola skarbowa w swoim zamiarze nie może polegać 
na destabilizacji pracy kontrolowanych, zachwianiu ich płynności finansowej z powodu 
wykonywania czynności kontrolnych czy też na doprowadzaniu do skrajnych przypad-
ków bankructwa. Cele kontroli skarbowej należy osiągać w sposób niepowodujący szkody 
dla rozwoju przedsiębiorczości, skupiając się na zachowaniach niezgodnych z prawem. 
Odwieczny konflikt interesu publicznego i prywatnego winien być łagodzony przez kon-
trolowanych poprzez rzetelne i zgodne z prawem realizowanie norm prawa podatkowego.
2)  cele cząstkowe, które mieszczą się w celu głównym, a do których należy zaliczyć:
−  zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należ-

ności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;
−  badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób 

prawnych;
−  zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228–231 KK popełnianych 

przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podle-
głych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Trudno przy tym wytłumaczyć, dlaczego ustawodawca akurat te cele wyodrębnia z celu 

głównego, bo wszystkie przecież, poza ostatnim z wymienionych, wiążą się z ochroną 
interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa.

2. Realizacja zadań przez kontrolę skarbową. Biorąc pod uwagę to, że w praktyce 
kontrola skarbowa zdecydowaną większość swoich zadań wykonuje poprzez prowadze-
nie postępowań kontrolnych w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opo-
datkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód 
budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwo-
wych funduszy celowych, trudno zrozumieć, na czym polegała selekcja celów kontroli 
finansowej przeprowadzona przez ustawodawcę. Czy zamierzał on zwrócić szczególną 
uwagę na wykonanie niektórych zadań, jakie zostały postawione przed kontrolą skarbową, 
czy też chodziło o namnożenie zadań, które de facto są luźno powiązane z celem głów-
nym kontroli skarbowej. Należy podkreślić, że nie tylko kontrola skarbowa zajmuje się 
ochroną interesów majątkowych Skarbu Państwa, a skoro powołuje się odrębne służby, 
które specjalizują się w danej dziedzinie kontrolnej, to każda z nich powinna zgodnie ze 
swoim profilem działalności dążyć do ściśle sprecyzowanych celów. 

Art. 2. [Podstawowy zakres kontroli]
1. Do zakresu kontroli skarbowej należy: 

1)  kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowo-
ści obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych fun-
duszy celowych; 
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2)  ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej; 
3) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokry-

cia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; 
4)  kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi 

oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji 
finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zalicza-
nych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu teryto-
rialnego; 

5)  kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o któ-
rych mowa w pkt 4; 

6)  kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii 
Europejskiej; 

7)  audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym 
certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej „audytem”; 

8)  badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wyko-
rzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie 
niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu; 

9)  badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji 
zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa; 

10)  kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez 
Skarb Państwa poręczeń i gwarancji; 

11)  kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwaran-
tował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem; 

12)  zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściga-
nie naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykony-
wanie nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów 
oraz dostawy kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podsta-
wie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy 
i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 
18 grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31); 

13)  (uchylony)
14)  kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich składa-

nia – zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych ad-
ministracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym 
tego ministra; 

14a)1 (uchylony)

1  Art. 2 ust. 1 pkt 14a uchylony ustawą z dnia 9.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 915), która wchodzi 
w życie 25.07.2014 r.
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14b)   zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowaw art. 228–231 Kodeksu 
karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednost-
kach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych; 

15)  (uchylony)
16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiąz-

ków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych 
na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania dzia-
łalności kantorowej; 

17) (uchylony)
18) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, 

o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 
2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1–3, badaniu może podlegać również rzetelność deklarowanych podstaw opodat-
kowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stano-
wiących dochód jednostek samorządu terytorialnego. 

2a. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1–3, kontrola może obejmować również rozpoznawanie, wykrywanie, zapobiega-
nie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej. 

3.  (uchylony).

I. Uwagi ogólne w kontekście zakresu kontroli skarbowej
1. Uwagi ogólne. W tekście pierwotnym KontrSkU zakres kontroli skarbowej, o którym 

mowa w art. 2 KontrSkU, był ujęty w kilku punktach i przedstawiał się w następujący 
sposób:
1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości ob-

liczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych 
należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, do 
których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;

2) kontrola celowości i legalności wydatkowania środków budżetowych oraz prawidło-
wości obliczania i wykorzystywania dotacji budżetowych;

3) badanie zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, 
a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;

4) badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości ob-
liczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, a także 
innych należności pieniężnych budżetu państwa.
Obecnie zakres kontroli skarbowej zawiera ponad 17 wyznaczeń, które winny być 

realizowane przez kontrolę skarbową. Część z nich dubluje się z uprawnieniami innych 
organów i służb, takich jak np. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, regionalnych 
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izb obrachunkowych czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do czego należy odnieść 
się negatywnie. Współpraca pomiędzy organami kontrolnymi powinna opierać się na za-
sadach wzajemnego dopełniania w działaniach, chociażby na podstawie porozumień 
o współpracy, a nie na podstawie ustawowego dopisywania coraz to nowych zadań, które 
pozostają w wątpliwej koniunkcji z celami kontroli skarbowej. Część z tych zadań leży 
poza specyfiką kontroli finansowej i zakresem finansów publicznych, jak chociażby do-
dany ostatnią nowelizacją zakres, o którym mowa w art. 2 ust. 2a KontrSkU, dotyczący 
rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom 
własności intelektualnej oraz im zapobiegania. Wszystko to powoduje, że organy kontroli 
skarbowej nie skupiają się na najważniejszym zadaniu, z jakiego powinny się wywiązy-
wać, a mianowicie na walce z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi.

2. Korelacje. Zakres kontroli skarbowej nie jest też precyzyjnie skorelowany z zakre-
sem podmiotowym ani też z zadaniami postawionymi przed kontrolą skarbową. Nadmiernie 
rozbudowany zakres kontroli skarbowej powoduje również obawy co do pomijania nie-
których zadań bądź wykonywania ich sporadycznie. Organy kontroli skarbowej dyspo-
nują ograniczonymi zasobami kadrowymi i rzeczowymi, co sprawia, że instytucja ta nie 
jest w stanie spełniać wszystkich funkcji. Potwierdzeniem tej tezy są coroczne wyciągi 
z zadań dla urzędów kontroli skarbowej, które skupiają się tylko na niektórych zadaniach, 
co świadczy o tym, że muszą wybierać pomiędzy priorytetami a dopełnieniem wszyst-
kich ustawowych obowiązków.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na problem dublowania się uprawnień organów 
kontrolnych w zakresie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego, ale z punktu 
widzenia kontrolowanych. W obecnym kształcie prawnym uprawnionymi do przeprowa-
dzenia postępowania podatkowego i kontroli podatkowej są zarówno organy kontroli skar-
bowej, jak i organy podatkowe. Co więcej, modele procedury kontrolnej organów kontroli 
skarbowej i organów podatkowych są diametralnie różne i niezależne od siebie. Skutkuje 
to brakiem transparentności tych procedur nie tylko dla stosujących przepisy prawa, lecz 
także kontrolowanych, co nie wpływa pozytywnie na kształtowanie poprawnych relacji 
między stronami prowadzonych postępowań.

Zasadność istnienia kontroli skarbowej nie podlega dyskusji – jest ona niezbędna dla 
ochrony interesów Skarbu Państwa, jednak jej zakres winien być uporządkowany w taki 
sposób, aby organy kontroli skarbowej skupiały się na walce z przestępstwami i wykro-
czeniami skarbowymi, w tym z szarą strefą, a nie na pobocznych, często dublujących się 
uprawnieniach, które powinny być realizowane przez powołane do tego, wyspecjalizo-
wane instytucje, jak np. Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie kontroli oświadczeń 
majątkowych.

3. Zakres postępowania kontrolnego wyznacza granice przeprowadzanej kontroli 
u podatnika przez organy kontroli skarbowej. Może on obejmować kilka tytułów podat-
kowych, jak również zobowiązania podatkowe dotyczące kilku lat, przy respektowaniu 
okresów przedawnienia właściwych dla zobowiązań podatkowych. Należy zaznaczyć, 
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że zakres postępowania kontrolnego może być szerszy niż fakultatywnej do przeprowa-
dzania kontroli podatkowej. Natomiast kontrola podatkowa w swoim zakresie przed-
miotowym nie może być szersza niż w zakresie wszczętego postępowania kontrolnego. 
Do najczęściej stosowanych w praktyce kontroli skarbowej zakresów postępowań kon-
trolnych należy zaliczyć:
1) Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania 

i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za rok …;
2) Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania 

i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok …;
3) Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania 

i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące …;
4) Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania 

i wpłacania podatku akcyzowego za miesiące …;
5) Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania 

i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należ-
ności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych za rok …;

6) Kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok …;

7) Ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej za 
rok …;

8) Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi 
z wyłączeniem środków pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych in-
stytucji finansowych za rok …

II. Zakres kontroli skarbowej

A. Kontrola należności podatkowych budżetu państwa 

1. Istota. W zakresie art. 2 ust. 1 pkt 1 KontrSkU organy kontroli skarbowej upraw-
nione są do przeprowadzenia kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowa-
nia oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa. Zakres ten jest najczęściej pojawiającym się w trakcie prowadzonych postępo-
wań kontrolnych i w praktyce jest nieustannie w kręgu zwiększonego zainteresowania 
kontroli skarbowej.

2. Rodzaje podatków. Budżet państwa zasilany jest następującymi podatkami:
− podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ustawie z 15.2.1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.);
− podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w ustawie z 26.7.1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oraz 
w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.);
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− podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.);

− podatkiem akcyzowym, o którym mowa w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzo-
wym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.); 

− podatkiem tonażowym, o którym mowa w ustawie z 24.8.2006 r. o podatku tonażo-
wym t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 511 ze zm.); 

− podatkiem od gier, o którym mowa w ustawie z 19.11.2009 r. o grach hazardowych 
(Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
3. Definicja podatku. Zgodnie z art. 6 OrdPU podatkiem jest publicznoprawne, nie-

odpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, 
województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Konstrukcja podatku 
zawiera typowe elementy wyróżniające go spośród innych danin publicznych, do których 
możemy zaliczyć w szczególności: 
− podmiot podatku – podatnicy; płatnicy; inkasenci; następcy prawni podatników, płat-

ników i inkasentów; podmioty, które jako osoby trzecie odpowiadają za zaległości 
podatkowe podatników, płatników i inkasentów; inne podmioty, które posiadają wy-
łącznie określone uprawnienia prawnopodatkowe (m.in. prawo do zwrotu podatków);

− przedmiot podatku – czyli tytuł prawny, który upoważnia organy podatkowe do nali-
czania różnego rodzaju podatków, zobowiązując przy tym dany podmiot do zapłaty 
tych podatków; przedmiotem opodatkowania w głównej mierze jest obrót i dochód, 
w mniejszym majątek i wydatek; 

− podstawa opodatkowania, czyli ilościowo lub wartościowo skonkretyzowany przed-
miot podatku;

− stawki – czyli współczynnik mający wpływ na wysokość podatku i skale podatkowe 
– określające wysokość zobowiązań podatkowych;

− ulgi i zwolnienia podatkowe – art. 3 pkt 6 OrdPU rozumie przez ulgi podatkowe, 
przewidziane w przepisach prawa podatkowego, zwolnienia, odliczenia, obniżki albo 
zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania 
lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz 
innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku;

– wyłączenia z podatku, które powodują niepodleganie podatkowi.
4. Wyłączenia. Podatkiem nie są opłaty, o których mowa w art. 1 pkt 4–7 ww. usta-

wy o podatkach lokalnych, tj.:
− opłata targowa;
− opłata miejscowa;
− opłata uzdrowiskowa;
− opłata od posiadania psów.

Należą one do niepodatkowych należności budżetowych państwa, o których mowa 
w pkt 4 komentarza do tego artykułu.
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5. Podstawa opodatkowania. Żeby doszło do wszczęcia postępowania kontrolnego 
w omawianym zakresie, musi powstać podstawa opodatkowania, która jest jednym 
z ww. elementów konstrukcyjnych podatku, a której rzetelność deklarowania będzie kon-
trolowana przez organy kontroli skarbowej. Przez deklarację art. 3 pkt 5 OrdPU rozumie 
również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na pod-
stawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Jak podkreśla NSA w wyroku z 29.8.2008 r. (II FSK 751/07, Legalis), od podstawy 
opodatkowania należy odróżnić podstawę obliczenia podatku, ponieważ wartościowo 
ujęta podstawa opodatkowania może podlegać wynikającym z przepisów prawa podat-
kowego korektom, tj. odliczeniom lub doliczeniom do niej określonych kwot. Podstawa 
obliczenia podatku to skorygowana podstawa opodatkowania. Dopiero do podstawy ob-
liczenia podatku stosuje się odpowiednie stawki podatkowe. W niektórych podatkach nie 
następuje korekta podstawy opodatkowania, a więc stanowi ona jednocześnie podstawę 
obliczenia podatku.

Podstawą obliczania kwoty podatku są zapisy w księgach podatkowych. Ordynacja 
podatkowa nadaje księgom podatkowym walor szczególnej mocy dowodowej, gdy są pro-
wadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy. Wtedy zgodnie z art. 193 § 1 OrdPU stanowią 
dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przymiot rzetelności w rozumieniu 
art. 193 § 2 OrdPU księgi podatkowe uzyskują wyłącznie wtedy, gdy dokonywane w nich 
zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

6. Pojęcie rzetelności ksiąg pojawia się również w art. 24 RachU, na podstawie któ-
rego księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie 
i na bieżąco; jeżeli zaś dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, księgi 
rachunkowe uznaje się za rzetelne. Rozbudowaną i bardziej dostosowaną do rzeczy-
wistości gospodarczej definicję rzetelności ksiąg zawiera § 11 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), zgodnie z którą księgę przychodów i roz-
chodów (stanowiącą ewidencję wyłącznie dla celów podatku dochodowego) uważa się za 
rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, a także gdy:
− niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przy-

chodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego 
w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kon-
troli skarbowej stwierdził te błędy, lub

− brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 
losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub

− błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem 
błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów 
podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub 
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− podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed 
rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli 
skarbowej, lub

− błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe 
potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym prze-
biegiem.
Ordynacja podatkowa nie przewiduje żadnych odstępstw od przyjętej przez siebie 

definicji rzetelności ksiąg, nie zawiera też delegacji do posługiwania się zakresem poję-
ciowym z RachU, a zatem w trakcie postępowania kontrolnego oceny podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów należy dokonywać wyłącznie przy uwzględnieniu przepisu 
art. 193 § 2 OrdPU (zob. wyr. WSA w Gdańsku z 20.12.2007 r., I SA/Gd 676/07, Legalis; 
wyr. WSA we Wrocławiu z 15.4.2009 r., I SA/Wr 1/09, Legalis).

Rzetelność ksiąg podatkowych ma bezpośredni wpływ na rzetelność deklarowanych 
podstaw opodatkowania. Jak zauważa NSA w wyroku z 15.3.2006 r. (II FSK 306/05, 
Legalis), to podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody potwierdzające 
rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania, a w odniesieniu do kosztów nie tylko 
fakt ich poniesienia, ale i dokonania w celu uzyskania przychodów. Także ocena księgi 
podatkowej za rzetelną odbywa się w oparciu o zapisy w niej dokonane, na podstawie 
których organ kontroli skarbowej powinien ustalić prawidłową podstawę opodatkowania 
[zob. A. Melezini, Stwierdzenie wadliwości lub nierzetelności ksiąg podatkowych przez or-
gany skarbowe, w: M. Popławski (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, 
Białystok 2011]. W przypadku gdy księgi podatkowe prowadzone są nierzetelnie, zgodnie 
z art. 193 § 4 OrdPU organy kontroli skarbowej nie uznają ich za dowód. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 26.10.2009 r. (I SA/Po 519/09, Legalis), 
instruuje, że przy nierzetelności ksiąg chodzi zatem o relację pomiędzy rzeczywistością 
a zawartym w przepisach prawa podatkowego wzorcem zobowiązania podatkowego.

B. Kontrola budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1. Badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania. Tylko w ramach 
postępowań kontrolnych dotyczących:
− kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości ob-

liczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych 
należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych;

− ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej;
− kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia 

w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
organ kontroli skarbowej uprawniony jest do przeprowadzenia badania rzetelności 

deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zo-
bowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego (art. 2 
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ust. 2 KontrSkU), co powinno znaleźć swój wyraz w postanowieniu o wszczęciu postępo-
wania kontrolnego. Także omawiany zakres kontroli skarbowej nie może być samodziel-
nym zakresem postępowania kontrolnego. Organ kontroli skarbowej, chcąc skontrolować 
wyłącznie jeden z podatków, np. podatek rolny, powinien sprecyzować tę kwestię w po-
stanowieniu, którego zakres będzie brzmiał np.: kontrola rzetelności deklarowanych pod-
staw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od 
osób prawnych za 2010 r. oraz badanie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowa-
nia oraz prawidłowości obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych wynikających 
z podatku rolnego za 2010 r.

2. Zakres czasowy postępowania kontrolnego w tego typu kontrolach nie może 
być inny dla zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3 KontrSkU, i inny dla zakresu 
art. 2 ust. 2 KontrSkU.

Należy też zauważyć, że w praktyce kontroli skarbowej, aby zobrazować w pełni 
sytuację podatkowoprawną przedsiębiorstwa, organy kontroli skarbowej będą zaintere-
sowane przeprowadzeniem postępowania kontrolnego w zakresie wszystkich podatków 
występujących w danej firmie, tym bardziej jeżeli tego typu kontrola przeprowadzana 
będzie po raz pierwszy.

3. Jednostkami samorządu terytorialnego są gmina, powiat i województwo. Źródła 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w ustawie z 13.11.2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.). 
Zgodnie z art. 3 dochodami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego są m.in. udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego 
od osób prawnych.

Natomiast w ramach dochodów własnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy, podatkowymi zobowiązaniami stanowiącymi dochód gminy są wpływy z podatku:
− od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w ustawie z 9.9.2000 r. o podatku 

od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.); 
− rolnego, o którym mowa w ustawie z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1381 ze zm.); 
− od nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 12.1.1992 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.);
− od środków transportu, o którym mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;
− leśnego, o którym mowa w ustawie z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 465 ze zm.); 
− od spadków i darowizn, o którym mowa w ustawie z 28.7.1983 r. o podatku od spad-

ków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.);
− dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej, o którym 

mowa w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).
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4. Gmina w przepisach prawa podatkowego spełnia podwójną rolę – czynnej i bier-
nej strony stosunku cywilnoprawnego. Jest ona z jednej strony beneficjentem wpływów 
(np. z tytułu podatku od nieruchomości), z drugiej strony podatnikiem podatków docho-
dowych, VAT oraz podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, które same 
posiada i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych [zob. szerzej 
M. Ambrozik, E. Bobrus, A. Gąsowska, Gmina jako podatnik i płatnik w prawie podatko-
wym, w: M. Poławski (red.), Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, Białystok 2009].

Jak zauważył WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 17.6.2010 r. (I SA/Go 
357/10, Legalis), KontrSkU nie może zawierać i nie zawiera norm uprawniających do 
kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi gminy 
(jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie szerszym, niż wynika to z ochrony inte-
resów i praw majątkowych Skarbu Państwa czy wykonywania zobowiązań publicznych 
i należności innych niż stanowiące dochód budżetu państwa lub państwowe fundusze 
celowe. Także zdaniem sądu kontrola skarbowa może swym zakresem obejmować wy-
łącznie zobowiązania podatkowe stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego.

C. Kontrola należności niepodatkowych budżetu państwa oraz państwowych 
funduszy celowych

1. Zakres przedmiotowy. Zakresem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 KontrSkU, 
objęta jest również kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 
prawidłowości obliczania i wpłacania innych należności pieniężnych budżetu państwa 
lub państwowych funduszy celowych, czyli wszystkie należności budżetu państwa lub 
państwowych funduszy celowych, które nie mieszczą się w pojęciu podatku, o którym 
mowa w art. 6 OrdPU.

2. Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu. Ustawa o finansach publicznych 
w art. 111 wymienia enumeratywnie dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu pań-
stwa, do tych ostatnich zaliczając:
1) opłaty w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych 
jednostek sektora finansów publicznych – o których mowa np. w ustawie z 7.7.1994 r. 
– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); ustawie z 29.1.2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1907 ze zm.); ustawie 
z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); ustawie 
z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);

2) cła;
3) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa;
4) wpłaty z tytułu dywidendy;
5) wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego;
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6) wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych;
7) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, o ile odrębne ustawy nie 

stanowią inaczej;
8) dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, doty-

czące składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią 
inaczej;

9) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jedno-
stek budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie stanowią 
inaczej;

10) odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na central-
nym rachunku bieżącym budżetu państwa;

11) odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych;
12) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
13) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;
14) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozu-

mieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
15) inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych;
16) środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację 

projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa;

17) odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub nadwyżka wynika-
jąca z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych. 
3. Wymogi. Minimalnymi wymogami świadczenia, aby można byłoby uznać je za 

opłatę, są:
− nadanie przez ustawodawcę nazwy „opłata”;
− pieniężność, przymusowość i ogólność;
− wynikający z ustawy obowiązek zapłaty;
− bycie w całości lub części dochodem budżetu państwa lub jednostek samorządu tery-

torialnego [zob. szerzej: G. Liszewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – prob-
lemy praktyczne, Białystok 2010].
4. Opłaty możemy podzielić na te związane z:

− ochroną środowiska – np. opłaty produktowe, eksploatacyjne, depozytowe, za usu-
nięcie drzew lub krzewów;

− działaniami jednostek samorządu terytorialnego – np. opłata skarbowa, prolongacyjna, 
opłaty adiacenckie, planistyczne, za odbieranie odpadów, egzekucyjne, za wydanie 
urzędowych interpretacji przepisów prawa, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych;

− korzystaniem z infrastruktury będącej własnością jednostek samorządu terytorialnego 
– np. opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, za zajęcie pasa 
drogowego, za oddanie nieruchomości w trwały zarząd;
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oraz opłaty o charakterze podatkowym – opłata targowa, miejscowa i uzdrowiskowa, od 
posiadania psów, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Państwowy fundusz celowy, zgodnie z art. 29 FinPublU, jest tworzony na podsta-
wie odrębnej ustawy, w szczególności na podstawie: 
–  ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

–  ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287 ze zm.) – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

–  ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 121 ze zm.) – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 

–  ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) – Fun-
dusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Rozwiązywania 
Problemów Hazardowych;

–  ustawy z 25.5.2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 ze zm.) 
– Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;

–  ustawy z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 
ze zm.) – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

–  ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) 
– Fundusz Emerytur Pomostowych; 

–  ustawy z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) – Fundusz Kredytu Technologicznego;

–  ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 149 ze zm.) – Fundusz Pracy;

–  ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) – Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;

–  ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) – Fun-
dusz Wsparcia Policji;

–  ustawy z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) – Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych;

–  ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631 ze zm.) – Fundusz Promocji Twórczości;

–  ustawy z 8.7.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nie-
ruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1090 ze zm.) – Fundusz Rekompensacyjny;

–  ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) 
– Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; 


