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Burmistrz Kolbuszowej

Pan Jan Zuba

W związkuzPrzeprowadzonym w_okręsie od 8 maja 2019 t. do 5 lutego 2020 r.przezfunkcjonariuszY Deleqatury Centralnego Riura Antykorupcyjnego w Rzeszńie postępowa-
niem kontrolnYn w zakresię udzielanii wybranym oroUńą)y"łry* i proiny* ulg w spłaciezaległego Podatku Przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012:20]§ oraz umotywowanymi
zastrzeŻęniami do Protokołu kontroli zawartymiw piśmie z 12lutego 2020 r., działającw opar_ciuoart,45ust.5i6ustawyzdnia9częrwca2006r.oCentrńymBiurzeAntykorupcyj_
nYm (Dz, U, z 20t9 r,, PoZ. 1921), zwanej dalej ,,ustawą o CBA", po dokonaniu analizy za-sttzeżeń do protokołu kontroli przedstawiu. ,*ó;. stanowisko w tój sprawie.
1, OdnoŚnie zastrzeŻenia dotyczącego podejmow ania przez organ podatkowy wszelkichniezbędnYch dzialań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu rattyczneg o oraz zalatwie-nia sPraw w PostęPowaniach podatkówyóń, juk również zebrania i wyczerpującego

r ozp atrzenia całego m a teriału d owo d owego (s lron a 1 zastrzeżeń).
KontrolowanY Po.dniós!, Że w toku postępowań podatkowych podjął wszelkie niezbędnedzińania w celu dokładnego wyjaśnióniu,iunu faitycznego otaz zebrałi w sposób wyczebpuj ący rozpatrzył materiał dowodowy.

UstosuŃowując się do zastrzeżęnia Kontrolowanego należy na wstępie zaznaczyc, że _jak wYnika z udostęPnionej kontrolującym dokumeńcji - w 18 przypadkach organ podat_kowY zdecYdował o PrzĘznaniu ulgi, nie pozyskując uirzednio stosownyoh informacji ńatemat sYtuacji finansowej podatnika..W ÓzęŚci spośró-d zakwestiono*un}.tl postępowańbrak bYło w tYm zakresie jakiejkolwiek dokum"iti"ii, 
^s 

w pozostałych, dokumentacjabYła szczątkowa. S.kładające się na nią protokoły prrÓ.iu.hania strony oraz dokumenty fi_nansowe (często niePełne, bądź dotyczące jedynió kotłiego okresu), nie dawały wystar-czającej wiedzy na temat rzeczywistycrr moźtiwości finansowych podatnika.
Zaniechanie PrZeZ organ Podatkowy podjęcia czynności zmierzających do zebtaniapełne_go materiału dowodowego - zwłaszóza w sytuĘi, gdy strona powołuje się na określonei,Y:7"" dla niej okolicznoś ci - należy rozpatrywaó * t at.gorii naruszen ia art. I22 oraz art.187 § 1 ustawY zdnia29 sierpnia 1997 r.brdynacjapołutto*u (Dz.|J.z2Ot9r.,poz.90O
z PoŹn, zm,), DoPiero bowiem Po dokonaniu wnińiwej i wszechstronnej oceny okoliczno-Ści sPrawY, na Podstawie analizy całokształtu materiJłu dowodowego, organ podatkowymoze zdecYdowaĆ, jakie dowody posłuzą do ustalenia okolicznosci ńiycziy.rr. obszernei wYczerPujące zbadanie wszysikich okoliczności faktycznych daje finalnie podstawę do
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późniejszych rozważań i ewentualnego stwierdzenia zaistnienia waznego interesu podatni-

ka lub interesu publicznego. Bez szczegółowej wiedzy na temat sytuacji podatnika organ

nie jest w stanie obiektywnie stwierdzió, czy zaistnińa sytuacja uzasadnia zastosowanie

ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej.

Z uwagi na przedstawione powyżej przesłanki nie uwzględniam zastrzeŻenia Kontro-
lowanego w całości.

odnośnie zastrzeżenia do§czącego dostr zeżenia przez organ podatkowy uzasadnio-
nego ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w pozytywnie rozpatrzo-
nyóh wnioskach podatników o zastosowanie ulgi w splacie zobowiązań podatkowYch

(strona ! zastrzeżeń).

Kontrolowany podniósł, że w pozytywnie rczpatrzonych wnioskach, dotyczących zasto-

sowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, organ dostrzegł uzasadniony ważny in-

teres podatnika lub interes publiczny, wskazując przy tym, że ważny interes publicznY

oceniał wielopłaszczyznowo, kazdorazowo rozważając skutki udzielenia bądź nieudziele-

nia ulgi w spiacie zobowiązań podatkowych. Zdaniem Kontrolowanego nie mozna traciĆ

zpotłwidzónia, że np. likwidacja zakładu pracy i z:wiązane z nią zwiększenie bezrobocia

wśród mieszkańców gminy prowadziłoby w konsekwencji do pomniejszenia wpływów
podatkowych gminy, wzrostu liczby osob korzystających z pomocy społecznej i zdrowot-

nej (finansowanej zbudżętu gminy) czy nasilenia zachowań patologicznych (alkohol, nar-

toiyil, dewastacje, rozboje), w związku z ograniczeniem ofert zagospodarowania wolnego

czasu mieszkańców gminy, a zwłaszcza dzleci i młodzieży,

W ocenie Kontrolowanego nie wystarczy stwierdzió, że w interesie państwa (gminY) bY-

ło/jest zapewnienie ściągalności podatków, ale należy też uwzględnió następstwa odmowY

udŹielenia ulgi w sferze zycia społecznęgo, które mogły negatywnie wpłynąĆ na obszary

działalnościgminywkorespondencjizart.7ust. 1ustawyz8marca1990r.osamo-
rządzie gminnym (Dz. U. z żOż0 t., poz.7I3 tj,), stanowiącym o zaspokajaniu zbiorowych

potrzeb wspólnoty.

odnosząc się do zastrzeżęnia Kontrolowanego w pierwszej kolejnoŚci należy wskazaĆ,

ze nieprawidłowości w tym zakresie sformułowane zostały w oparciu o zgromadzoną

przęzb.gun podatkowy dokumentację, która w wielu ptzypadkach nie była kompletna (lub

ni. uyłol.j wcale). Taki stan rzeczy czyni obiektywnie niemożliwym wskazanie podstaw

potwierdŻeniaprzezorgan konkretnych okoliczności zgłaszanychprzez podatnika i zakwa-
iifikowania ich w ramach ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

W celu stwierdzęnia zaistnienia ustawowego kryterium waznego interesu podatnika lub in-

tęresu publicznego, organ podatkowy nie jest ograniczony informacjami (argumentami)

przedkładanymi przezpodatnika, natomiast obowiązany jest podjąć wszelkie działanianie-
Żtęan. do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, czego w rozważanychprzypadkach

nie uczynił. Warto w tym miejscu podkreślić, że pomimo uznaniowoŚci, będącej komPe-

tencją organu podatkowego, nie może byó ona utożsamiana z dowolnością. Jak wynika
z w/rokr.r WSA w Gliwicach z dnia 12 grudnia ż0I9 r. (sygn. akt I SA/GI 891/19), gdY

w sprawie nie wystąpiły okoliczności nagłe i niezalezne od postępowania podatnika, to

w interesie społecznym nie leży wówczas ,, (,..) przyznanie ulgi w postaci umorzenia zale-
głości podatLowych wraz z odsetkami, gdyż byłoby to pewnego rodzaju ,,premiowaniem",
Śtawianiem w uprzywilejowanej pozycji podatników nierzetelnie wykonujqcych obowiqzki,

w stosunku do osób termin.owo regulujqcych swoje zobowiqzania względem budZetu pań-

stwą". Warto również wskazać, iż ,,koniecznośĆ spłaĘ zobowiązań cywilnoprawnych nie

może uzasadniąć udzielenia ulgi w spłacie podatku, Nie może być bowiem tak, że wskutek

zaciqgniętych kredytów i konieczności zaspokojenia innych roszczeń, gmina będzie trakto-



wana gorzej niż inniwierzyciele" (wyrok WSA w Olsztynie z 30 pazdziernika}}|9 t,,
I SA/ol 70lI9).

Warto PrzY tYrn wskazaĆ, że kontrolujący, dokonując oceny ustalonych nieprawidłowości
związanYch z brakiem przesłanki ważnego intęresu podatnika lub lnteresu publicznego,
warunkującej zastosowanię ptzęz Burmistrza KolbusŻowej ulg w przypadkach wyszcŹe-
gólnionYch w Protokole kontroli, swoje ustalenia oparli ni obiektywn}.n aunych, w tym
m,in. na uzYskanYch zTJruędu Skarbowego informĘach na temat docńodów podatników,
wob ec których zasto sowan a zo stała zakwesti onowana ul ga.

Z uwagi na Przedstawione powyżej przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontro_
lowanego w całości.

3. OdnoŚnie zastrzeżenia doĘczącego sformułow ania przez organ podatkowy uzasad_
nień faktYcznYch i.Prawnych decyzji przy uwzględnieniu zenianyctr w toku postępo_
wań podatkowych informacjio faktów i dowodów (strona 1zastrzóżeń),
KontrolowanY Podniósł, że w decyzjach sformułował uzasadnienia faktyczne i prawne
uwzględniające zebrane w toku postępowań podatkowych informacje, fakti i dowody.
Odnosząc się do uwag Kontrolowanego należy wskazać, iż nięzalężnie od rcdzajupodmio_
tu jakiemu udziela się ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zgodni e z art. Źrri 5 r pn
6 ustawY OrdYnacja p_odatkowa decyzja winna zawięraó uzasadniónie faktyczne i piawne.
W mYŚl § 4 ww. artykułu uzasadnienie faktyczne decyzji zawieru w szczógólności wska-
zanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz pIzy-
czYn, dla którYch innYm dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś za-
wiera wYjaŚnieniePodstawy prawnej decyzji rprryto"reniem przepisów prawa. Co wazne,
uzasadnienie do decYzji winno byó zawsze sporządzone, na*et gdy decyzja w całości
uwzględnia żądanie strony (art.210 § 5 ustawy - ordynacja podatkŃa).
Niniejszą Problematykę doprecyzowuje przytoczone w protokole kontroli stanowisko NSA
w Warszawie z dnia 23 października 1998 r. (sygn. a[t. sł/t<a 225/97), według którego
uzasadnienie Powinno w szczególności zawierać ,-,ocenę zebranego, póŚtęporąniu mąte-
riału dowodoweg9, dokonanq przez 9r8an wylcładnię itororonyrł, pirrpiaw oraz ocenę
PrzYjętego stanufakĘcznego w świetle obowiqzujqcego prawa".'W powyzszym orzeczeniuNSA Podniesiono, że brak prawidłowego uzaŚadńi.niu decyzji ,,uniem|ożliwia I..] _
w PrzYPadkujej zaskarżenia - ustalenie, czy organ nie przekroizył giantc przyznąnego mu
uznania administraĘnego, gdyż to swobodne urnańie nie mozi być iszakze tożsame
z dowolnoŚciq". Według innego otzeczeniaNsA, z decyzjipowinno jednoznacznie wyni-
kaó ,,jakie okoliczności danego stanufaktycznego odpowńiaiq łtarym zfragmentów nor-
Yql_Prawnei Ząstosowanej w sprawie " (Wyrok NSA w Warszawie z t8 mĄaŻ000 .., .ygrr.V sA 2762/99).

Przenosząc PowYzsze rczważaniana grunt niniejszej sprawy należy podkreślić, że decyzje
Burmistrza Kolbuszowej, w których stwierdzorró nu.osrenie art. zró s 4 w zw. z art.210
§_ 1 Pkt 6 ustawY Ordynacja podatkowa , zawierały jedynie krótkie, ogóhiko,we uzasadnie-
nia, z którYch nie wynikało, które fakty organ irńułŻa udowodnioie, ktĘm dowodom
dał wiarę, a którYm - i dlaczego - nie. W świetle zaprezentowanego orzecznictwa nie ule-
ga wątPliwoŚci, ze takie uzasadnienia nie spełniaj ąpizesłanek zaiartych w art. 210 § 1 pkt
6 w zw. z art. 2I0 § 4 wspomnianej ustawy.

Z uwagi na Przedstawione powyżej przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontro-
lowanego w całości.



4. Odnośnie zastrzeżenia doĘczącego przedstawionych w protokole danych z rocznych
deklaracji podatkowych, które nie zawierają informacji odnośnie odliczenia od do-
chodu stratz lat ubiegĘch i innych odliczeń (strona 1i2 zastrzeżeń).

W ocenie Kontrolowanego przedstawione w protokole kontroli danę z rocznych deklaracji
podatkowych (stowarzyszeh, fundacji, przedsiębiorców) nie zawierają informacji odnośnie

odliczenia od dochodu strat z |at ubiegłych i innych odliczeń, co w połączeniu z brakiem
odniesień do sprawozdań finansowych, bilansu czy rachunku zysków i strat tych podmio-
tów nie pozwala na nakreślenie pełnego i właściwego ich obrazu. Ponadto Kontrolowany
stoi na stanowisku, ze sformułowania użyte w protokole, np.:

,,Jak wynika z powyższych informacji sytuacja tinansowa (...) kształtowała
się w różny sposób";

,,Jak wynika z powyższych informacji sytuacja finansowa spółki nie lrształtowała
się wjednolity sposób - raz był to dochód, innym razem strata";

,,Jak wynika z powyższych informacji sytuacja podatnika, majqc na względzie osiqga-
ne dochody, laztałtowała się w zmienny sposób, w więlazości notujqc stratę
z działalności gospodarczej " ;

świadczą o dualizmie wniosków zawaftych w protokole i są niezrozumiałe dla organu po-

datkowego.

Odnosząc się do zastrzeżenianależy na wstępie zauwńyó, że - jak wynika z dokumentacji
udostępnionej przezKontrolowanego - organ podatkowy, rozpatĄąc wnioski o udzielenie
ulgi w zapłacie podatku, nie badał sprawozdań finansowych zainteresowanych podmiotów,
nie przeprowadzając tym samym niezbędnego Tozpoznania ich sytuacji finansowej. Anali-
za) na podstawie której stwierdzano zaistnienie ustawowych przesłanek udzielenia ulg
w zapłacie podatku, obarczona była zatem fundamentalną wadą. Sytuacja finansowa po-

datnika jest bowiem istotnym wskaźnikiem plzy badaniu zaistnienia przesłanek uzasadnia-
jących udzielenie ulg w oparciu o art.67a ustawy Ordynacja podatkowa.

W toku kontroli uzyskano niezbędną dokumentację z urzędu skarbowego, która pozwoliła
ocenić sfiuację finansową podatników będących beneficjentami udzielonych ulg. Ocena ta

z oczywistych względów miała charakter ogólny - nie mogła zastąpić wyczerpującego

rozpoznania, które powinien przeprowadzió Kontrolowany. Warto ptzy tym zaznaczyĆ, że

kontrolujący, dokonując ustaleń w zakresie stanu faktycznego, wzięli pod uwagę nie tylko
dochód podatnika w roku, w którym zostńa wydana decyzja,lecz także dochód za rok po-
przedni (wiele decyzji było wydanych w I połowie danego roku). Użyte w protokole kon-
troli sformułowania, które w ocenie Kontrolowanego miałyby świadczyć o dualizmie
wniosków, posłużyły jedynie do podsumowania informacji przekazanychptzez urząd skar-

bowy.

Zuwagi na przedstawione powyżej przesłanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontro-
lowanego w całości.

Odnośnie zastrzeżenia doĘczącego pominięcia ważnych aspektów dotyczących pod-
miotów, którym udzielono ulgi w spłacie podatku (strony 2-6 zastrzeżeń).

Według Kontrolowanego, w protokole kontroli pominięto niezmiernie ważnę aspekty do-
tyczące beneficjentów udzielonych ulg, wskazując jednocześnie na charakter prowadzonej
ptzęz nie działalności.

Odnosząc się do zastrzeżenia, należy na wstępie zaznaczyć, iZ zgodnie z art. 44 ust. 2
ustawy o CBA, obligatoryjnymi elementami protokołu kontroli są opis stanu faktycznęgo
i ocena ustalonych nieprawidłowości. Przywołany przepis nie nakłada na kontrolujących
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obowiązku zawierania w protokole wszelkich informacji, któle zostaną pozyskane w toku
kontloli. W Protokole unrieszcza się jedynie informacje istotne dla zakrósu prowadzonego
postępowania.

Nie mozna zgodzió się z twierdzeniem. Kontrolowanego, jakoby opisana ptzezniego sytu-acja wskazanYch Podatników (podmiotów, które w" swoich założeniictr uwzględniają
w szerokim zakresie działalność na rzecz społeczności lokalneji, ni. 

"ortułu 
*iięiu poj

uwagę PIaęZ kontrolujących Przy,spotządziniu protokołu t<ontńii. Należy podkreślió, zeudzielenie Przez.Kontrolowanego uig stowarzyszeniom, runou.jo* oi.i,poła"ielniom, nie
zostało zakwestionowane w zakresie ewentualnego naruszenia przepisu afi. 67a ustawy
OrdYnacja Podatkowa- Nie ulega jednak wątpliwoic i, że organpodatkowy powinien pod-jąÓ niezbędne działania w celu dokładnego'wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania i wy_
9zerPującego rozPatrzęnia całego materiału dowodowe go, a także Śporr{arieuzasadnienie
faktyczne i prawne d,ecyzji - czego w omawianych prz{padkach nie'uczynił.
Odnosząc się z kolei do uwag Kontrolowanego dotyczących zaistnienia u wybranych
Przedsiębiorców Problemów z płynnością finansJwą, nulrzy Źwrócjóuwagę, że ptowadząc
działalnoŚÓ gosPodarczą podatnik winien zważać na wysokośó dochodów, obciążenia, jak
izabezPieczYĆ Środki n1 t9n cel (por.,y^ryok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w OlsztYni e z dnia 7 maja 2009 r,,I Słdr ń7/0b. Znaczna część podmiotów aźiułń-
cYch na rYnku zmaga,się z róŻnego rodzaju problemami i trudnościami, jednakże jest towPisane W ramY rYzYka prowadzenia.aziałatnóSci. Dopiero problemy chałakteryzujące się
,,niePrzewidYwalnoŚciq iniezależnościq od sposobu postępowania podatniła,,'(wyrok
WSA w Lublinie z dnia 6 listopada 2019 r,,I SłLu 37910)'mogą byó podstawą do admi-
nistracYjnego uznania zaistnienia ważnego interesu podatnika i udzięlenia zwolnienia
ztliszczęnia nalęznego podatku. Gdyby obowiązek płaóenia podatków miał być uzależnio-
|Y od samego faktu wYstąpienia trudnej sytuacji finansowej, to ustawodawca wprowadził-
bY takie wYłączenia Przedmiotowe (np. kr/terium dochodowe poniżej którego nie powstaje
obowiązek podatkowy, fakt pozostawania bezrobotnym).

Z uwagi na Przedstawione powyŻej przeslanki nie uwzględniam zastrzeżenia Kontro_
lowanego w całości.

Zgodnie z zaPisem art. 45 ust. 7 i 8 ustawy o CBA, Kontrolowany lub osoba przęzniego
uPowazniona moze odmówió podpisania protókołu kontroli, składając - w terminie 7 dni oddnia otrzymania niniejszego stinowiska - pirrrn. wyjaśnienie tej odmowy




