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PROTOKÓr KONTROLI

KONTRO LA UD ZIELANIA WYBRANYM O S OB OM FIZY CZNYM
I PRA\VNYM ULG W SPŁACIE ZALEGŁEGO PODATKU PRZEZ

BURMISTRZA KoLBUsZowEJ w LATA CH 20t2-2018.

RZE§ZoW LUTY 2020 r.



Rzeszów, dnia 5 lutego 2020 r.

PROTOKOŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie: art. 13 ust. 1 pkt. 2w związk|tzart.44 oruz art. 31 ust, 2 ustawy

zdńa9 ęzerwca2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t. j. Dz. U,z 2019 t,poz.1921).

1. Kontrola przeprowadzona w:

|Jrzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 2L, 36-100 Kolbuszowa,

w zakesie: ,,Kontrola udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie

zaległego podatku przez Burmistrza §glbugzo_ryej. w latach 20|2-20t8", na podstawie

upoważnienia do kontroli Nr i łydanego ptzęz Dyrektora Delegatury

Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie Piotra Jabłońskie1o, zupoważnienia

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 1,3]

2. Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

r Jan Zuba-Burmistrz Kolbuszowej od 2005 r. do chwili obecnej.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 7,18|

3. O kontroli poinformowano:

, JanaZuba -BurmistrzaKolbuszowej;. Krzysztofa Matejek - Sekretarza Kolbuszowej;
. Jacka Mroczek - Skarbnika Kolbuszowej.

[Dowód: akta kontroli - karty 1,3]

4. Informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu kontroli udzielali:

. Jan Zuba- Burmistrz Kolbuszowej;

. Jacek Mroczek - Skarbnik Kolbuszowej;

. Iwona wyczawska - kiwak - kierownik Referatu podatków w wydziale Finansów

Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej;



, - Pomoc administracyjna w Ręferaci e Organizac}jnym Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej;

, - - \ t - insPektor w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej;
t ,l Pomoc administracyjna w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego

w Kolbuszowej.

[Dowód: akta kontroli - karty 96l-973|

5. Dane dotyczące kontroli

Kontrolę przęprowadzili w dniach od 09,05.2019 r. do 05,02,2020 t, fuŃcjonariusze
Centralnego Biurą Antykorupcyj nego :

Nr ,, 
- 
ń"n';jo'r,?J*o;J,:,"r"fi::-"ff;*Hffi"Ł-Tllxl

Antykorupcyjnego w Rzeszowie w Rzeszowie piotra Jabłońskie go, zupoważnienia szefaCentralnego Biura Antykorupcyj nego,

, insPektor - na podstawie upoważnienia do kontroli Nr: wYdanego PrzezDyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnegow Rzeszowie w Rzeszowie Piotra Jabłońskieg* , upo*użnienia Szefa Centralnego BiuraAntykorupcyjnego. E

- ,, młodszY insPektor - na podstawie upoważnienią do kontroli Nr
, wYdanego Przęz DYrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnegow Rzeszowie w Rzęszowie Piotra Jabłońskiego] , upo*użnienia Szefą Centralnego BiuraAntykorupcyjnego.

[Dowód: akta kontroli - karty 1-3]

6. W trakcie kontroli podjęto następujące crynności:

6'L' Zwróęono się do Burmistrza Kolbuslowej o wydanie i otrzymano dokumentację ujętą

;.?iffiH;ili.i,j" niniejszego Protokołu, dokonano analizy o,r"yr,ur,".1 ootumenffi

[Dowód: akta kontroli - karta 6-583,657-960]

6'2' UzYskano Pisemną informację od Skarbnika Kolbuszow ej, iż przekazane informacje
"("') sq dokumentacjq Pełnq Prowadzonq zarówno w wersji papierowej jak i elektroniczneJ,,,

l

l

)

[Dowód: akta kontroli - karta 5]



6.3. Uzyskano informację z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w zakresie danYch zbazY

PoLTAx odnoszących się do dochodów osiągany ch przez wybranych podatników.

[Dowód: akta kontroli - karta 584-656l

7. W wyniku analiry zgromadzonego materialu dowodowego dokonano nastęPującYch

ustaleń:

7.1. Informacje ogólne doĘczące stanu prawnego wybranych zagadnień przedmiotu

kontroli:

7,1J, Gmina Kolbuszowa jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji

życia publicznego na swoim terytorium. Wspólnotę samorządową Gminy tworzą z mocy

pru*u^ *rryr.y .1.; mieszkańcy. Gmina Kolbuszowa położona jest w województwie

poJr.urpu.ti*.'si.jribą organów Gminy jest miejscowoŚÓ Kolbuszowa. Gmina Posiada

osobowośó prawną i wykonuj e zadania publiczne w imieniu własnym i na własną

odpowiedziainośó. Zadaniami publicznymi są zadania własne gminy określone w art, 7 ust,

i uuu*y o samorządzie gminnym, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb

ludności.

Organami Gminy są:

r Rada - organ stanowiący i kontrolny Gminy;

. Burmisttz- orgarlwykonawczy Gminy,

organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu oraz innych gminnych

:.,r"""rir .nginłrućyJny.i. orgunizacje i zasady fuŃcjonowania Urzędu określa Regulamin

or ganizacyjny ust al ony przez B urm i strza w dro dze zar ządzenia,

7,!.2, IJrząd Miejski w Kolbuszowej działa m.in. na podstawie następujących przepisów

prawa:
l Usta\My z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. TJ, z 2019 r., poz. 506

zpóżn. zm,);
. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządov\rych (Dz. U. z 2019 r,,

poz, 1282).

1.1,3, Kontrolowany _ lJrząd Miejski w Kolbuszowej w okresie objętym kontrolą działŃ na

podstawie następuj ących ure gulowań wewnętrznych:

, Statutu:
_ Uchwała Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy l(olbuszowa;

J



- Uchwała Nr LD7650/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 paździemika 2010
w sPrawie zmianY Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa poptzęz,uchwalenie tekstujednolitego;

- Uchwała Nr XXX1/40II16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 pażdziemika 2016
roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy kolbuszowa;
' Uchwała Nr LDV712/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy kolbuszowa.

Regulaminów organizacyjnych wprowadzonych następującymi Zarządzeniami
Burmistrza Kolbuszowej :

, Zwządzeniem nr 3I5l20I0 z dnia3 września 2010 roku;
, Zarządzeniem nr 36012012 z dnia26 czetwca2ll2 rcku;
,Zaruądzeniem nr 28012013 zdnia26 czetwca20l3 roku;
- Zarządzenie nr 88/20 !5 z dnia 4 marca2015 roku;
- Zarządzeniem nr 522l20t6 z dnia 10 sierpnia 2016 roku;
'Zarządzenie nr 25tl2ot8 Burmistrza Kolbuszowej zdnia 14 czetwca2018 roku w sprawie
nadania regulaminu organizacyjnego urzędu Miejskiego w kolbuszowej.

[Dowód: akta kontroli - karty 657-9601

7'1'4' Do kategorii Podatków lokalnych należą: podatek od nieruchomości, podatek odŚrodków transPortowYch, uregulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek
rolnY, uregulowanY ustawą o podatku rolnym, podatek leśny, uregulowany ustawą o podatkuleŚnYm, Podatek dochodowY opłacany w formie karty podatkowej, uregulowany ustawąo ztYczńtowanYm Podatku dochodowym od ni'ektórych przychodów osiągany ch przezosoby
ftzYczne, Podatek od sPadków i darowizn, ureguio*uny ustawą o podatku od spadkówi darowizn, Podatek od czYnności cywilnoprawnych, uregulowany ustawą o podatkuod czYnnoŚci cYwilnoPrawnych. Zgodnie z-przepisami ustawy o dochodach jednostęk
samorządu terYtorialnego wPłYwy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, odŚrodków transPortowYch, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie kańy
Podatkowej, od sPadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochodywłasne gminY, W związku ztlm,ptzy umaruaniu zaległości podatkowej organ zawszewinien
braĆ Pod uwagę interes ogólnospoł 

""rny 
ukierunkowan y na zapęwnienie dopływu należnościPodatkowYch do budżetu (Por. Wyrok NSA w WarŚząwie z dnia 24.0i,2OO0 r., III SAl087l99), 

"WzględY sPołeczne wymagajq również, żeby zobowiqzania podatkowe byłyrealizowane, a podatnik pochopnie nie był z nich zwalniany" (Wyrok NSA z dnia 21.03.2001r,,I SA/Ka 577/00).
Na mocY innYch regulacji ustawowych rady gmin y bądź też wójtowie, burmistrzowie,
PrezYdenci mogą W PewnYm zakresie kształtować ni.któr" elementy konstrukcyjne tychpodatków, przede wszystkim stawki podatkowe oraz ulgi i zwolnienia.

Udzielanie ulg indYwidualnych w spłacie zobowiązańpodatkowych zostało uregulowanew rozdziale 7a ustawY z dnią 29 sterpnia I997 r, ordynaiia podatkowa (t, j, Dz. U. z 20t9 r.Poz' 900 z PÓŹn, zrn,), Zgodnie z art, 67a cytowun.j uriu*y organ podatkowy ną wniosek



podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem

publicznym może m.in. odroczyó termin płatności podatku, może też umorzYÓ w całoŚci

zaległości podatkowe wraz zodsetkami. Umorzenie stanowi nieefektywny sposÓb wYgasania

zobówiązań podatkowych. Oznacza ono, żę dany podmiot może zrezygnowaó

z wierzytelności podatkowej. Wierzyciel podatkowy inaczej jednak niz wierzYciel

w cywilnoprawnych stosuŃach zobowiązaniowych nie ma swobody w dYsPonowaniu

wieizytelnością podatkową, lecz może to uczynió tylko w zakresie i na zasadach okreŚlonYch

przez prawo. Zgodnie z art, 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadkach

trzasadnionych waznym interesem podatnika lub interesem publicznym organ PodatkowY na

wniosek podatnika, możę odroczyó tęrmin płatności podatku, może umorzYÓ w całoŚci lub

w części zaległośó podatkową, odsetki za iwłokę lub opłatę prolongacyj ną, za przesłaŃę

odroczenia i umorzeni a można uznać sytuację wskazującą naważnY interes Podatnika, tj. gdY

z powodu nadzwyczajnych przypadków losowych podatnik nie jest w stanie uregulowaÓ

zaległości podatkowych. w szczególności organ podatkowy powinien wziąó pod uwagę

znaczr.e obnizenie zdolności płatniczej podatnika powstałej na skutek klęski ŻYwiołowej lub

innego wypadku 1osowego, a także i przede wszystkim podwazenie w sPosób istotnY

waruŃów egzystencji jego rodziny lub spowodowanie upadku gospodarczego, bądŹ uPadku

prowadzon ej dzińd.ności gorpodarczej w wyniku spłatY lub wYegzekwowania zaległoŚci

podatkowych. W przypadku natomiast, gdy trudności finansowe podatnika nie są rezultatem

zaistnienia nieza|eznych od niego okoliczności, to nie ma Podstaw do odstąPienia Przez

wierzyciela podatkowego od dochodzenia Świadczenia Podatkowego, Uznanie

admińistracyjne, w ramach którego wydawana jest decYzja o udzieleniu ulgi jest zawęŻone

wystąpieniem przesłaŃi (ważny interes podatnika lub interes publiczny) której istnięnie

i zastosowanie musi wynikać z przeprowadzonego postęPowania dowodowego. PrawidłowYm

działaniem gminnego organu podatkowego jest wszczęcie postępowania w wyniku wniosku

strony, rozważęn|e przesłanek na które powołuje się podatnik poprzez analizę zńączonych

prr"ipodatnika dokumentów, ich weryfikacja, przeprowadzenie dowodów dodatkowYch oraz

wyaani. decyzji, w której organ wykaże okolicznoŚci uznane za udowodnione. Dzińania

orgunu podatkowego muszą ptzy tym byó rzetelne i charakteryzować się dogłębną ana|izą

konkretnej sytuacji, a także związkiem przyczynowo-skutkowym dla danego Podatnika.

Ań.210 § 1 ustawy ordynacja podatkowa wskazuje jakie elementy winna zawieraĆ decyzja

podatkowa. § 4 niniejszego artykułu odnoszą się do uzasadnienia prawnego zawierającego
',,wyjaśnienie 

podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa" oraz uzasadnienia

faktycznego, które to ,,(,,,) ząwiera w szczególności wskązanie faktów, które organ uznał za

udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn , dlą których innym dowodom

odmówił wiarygodności". Co wazne, uzasadnienie do decyzji winno byÓ zawsze sPorządzone,

nawet gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie strony (art. 210 § 5). ,, Uzasadnienie

fakryczne i prawne decyzji jest jej wcżrrym elementem, bowiem nie tylko strony postępowania,

ale i organ odwoławczy, povtinny znać przesłanki i podstawy po!.jętej decyzji, tak abY Po jej

lekturze wiedzieć dlaczego mają uiścić podatekw takiej, a nie innej wYsokoŚci " (WYrok WSA

w Łodzi z dnia 23,09,2015 r., I SłŁd 146l|5), Z decyzji powinno wynikaó ,,jakie

okoliczności danego stanu faktycznego odpowiadajq którym z fragmentów normy prawnej

ząstosowanej w sprawie" (Wyrok NSA w Warszawie zdnia 18.05.2000 r., V SA 2'162199),

5



Uwzględniając te Przepisy zostały uregulowane trzy tryby udzięlania przedsiębiorcom ulg
w spłacie zobowiązahpodatkowych.
JednYm z nich jest stosowanie ulg w ramach tzw, pomocy de minimis, której szczegółowe
waruŃi są okreŚlone w PrzePisach wspólnotowych tj. rozporzqdzeniu Komisji h,ropejskiej
nr ]407/20]3 z dnia 18.]2.2013 r. w sprawie ząstosowanict ąrt. 107 i ]08 Traktątu
ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 20]3 r. Nr 352).
Obowiązuje zasada, że jej udzielanie na podstawie decyzji wydawanych w oparciu o ustawę
OrdYnacja Podatkowa nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. organ podatkowy zatęm
samodzielnie rczsttzYga, czy są spełnione przesłanki 'uj"i"t"rriu t"!o .oa"u.iu pomocy.
Obecnie Pomoc de minimis może byó udzielona, jeżeli podatnik nie uzyskał pomocy
Ptzekaczającej 200.000 euro (w zakresie drogowego trunrportu towarów - 100.000 euro)
wokresie 3 lat PodatkowYch, Ptzez odniesienie do lat obrotowych stdsowanych przez
Przedsiębiorstwo w danYm Państwie człoŃowskim. Pomoc tę sumuje się na takiej zasadzie,
Że dodaje się Pomoc uzyskaną w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających. po
stwierdzeniu, Że dana ulga mieści się w kategorii pomocy de minimis, dalsze postępowanie
organu Podatkowego w sPrawie jej przyznania jest oparte wyłącznie na przepisac h zawaftych
w ustawie Ordynacja podatkowa

organ podatkowy ptzyznajeulgi w ramach pomocy de minimis w oparciu o ogólng przesłaŃi
Przlznawania ulg wszYstkim Podmiotom, to jest "ważny interes podatnika,, lub ,,interes
PublicznY" z aft.67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W myśl art. 67b § 1 pkt 2 tejże
ustawY organ Po{atkowY na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospo darcząmoże
udzielaĆ ulg w sPłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 6ia, które stanowią
Pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących
aktach Prawa wsPÓlnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Należyjednak zwróciĆ uwagę, Że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 t,jednym
z waruŃÓw udzielenia Przedsiębiorcy ulgi w spłacie w ramach pomocy de minimis byłostwierdzenie, Że Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnościach, w rozumieniu przepisów
Prawa unijnego, Jednakże ną mocY zmianprzepisów prawnych w tym zakresie, które weszływ Życie z dniem 1 stycznia 2014 t (Rozporądzenii Komisji UE, Nr 1407/2013 z dnią ]8grudnia 2013 r, w sPrawie stosowanią art. 107 i I08 Traktatu o funkcjonowąniu (Jnii
EuroPejskiej do PomocY de minimis) fakt, że przedsiębiorca znajduje się w trudnościach niestanowi juŻ PtzeszkodY do merYtorycznego rozpo znaniawniosku przedsiębiorcy o udzielenieulgt w spłacie w ramąch żasady dę minimis. -

W zakresie ńoŻenianiezbędnej dokumentacji, mając nawzględzie przepisy prawa krajowego,
naleŻY w szczególnoŚci wskazaĆ Rozporzqdzenie Rady Ministróń z dnia 29 marcą 2010 r,
w sPrawie ząlcresu informacjt przedstawianych przez podmiot ubtegajqcy się o pomoc deminimiS (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 3II zp,óźn.-rm,) otazustawę z dnia 30 bwtetnia 2004 r.
o po§tępowąniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz, (]. z 20]8 r. poz, 362
z późn. zm).

Analizując w szer§zYm znaczeniu w/w przesłaŃi, niezbędno do ptzyznaniaulg w spłaciezaleglego Podatku, naleŻY wskazaÓ, że ważny interes podatnika występuje fiedy, kiedy



obnizą się znacznie zdolności płatnicze podatnika, spowodowane zdatzeniami losowymi

takimi jak: powódż, pożag susza, natomiast ważny interes publiczny jest rozumiany jako

respektowanie wartości wspólnych i istotnych dla całego społeczeństwa, takich jak

sprawiedliwośó, równość wobec prawa, zaufanie obywateli do organów władzy, Jak wynika

z wyroku WSA w Poznaniuz29 stycznia 2004 r, (sygn. akt I SłP 340102, niepublikowany)

,|przez ważny interes podatnika należy uznać sytltację, gdy z powldu nadzwyczajnYch,

losowych przypadków podatnik nie jest ut stąnie uregulowaĆ zaległoŚci podatkowych, nP.

wskutek utrcfty możliwości zarobkowanict czy też losowej Mraty majqtklt". Natomiast interes

publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej powoduje koniecznoŚÓ sięgania

podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie jest on w stanie zaspokajaĆ swych potrzeb

materialnych. Należy równiez podkreślió, że przesłaŃą podjęcia decyzji w sprawie

umorzenia zaległości podatkowych jest syfiracja podatnika w chwili podejmowania decYzji

o umorzeniu, a nie wcześniejsze zdavęnia z okresu prowadzenia działalnoŚci gosPodarczej,

co tężzostało potwierdzone w wyroku WSA w Rzeszowie z 27 sierPnia 2004 t. (sYgn. akt

SłRz 1382/03).

W dalszej kolejności na\eży wskazaó, iż obowiązkiem organu podatkowego jest zebranie

iwsposób wyczerpujący tozpattzenie całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 ustawY

ordynacja podatkowa). Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu AdministracYjnego we

Wrocławiu i ,,Ząniechąnie przez organ podatkowy podjęcict czYnnoŚci ProcesowYch

zmierzajqcych do zebranią pełnego mąteriału dowodowego, nłłaszcza gdY stroną Powołuje

się na olłeślone i wążne dta niej okoliczności, jest ucltybieniem przepisom PostęPowąnią,

siutkuiqcym wadliwościq decyzji" (Wyrok NSA wę Wrocławiu z dnia 06.01 ,t994 r., s}gn.

SłWr 806/93). Zgodnie z art. L87 § 3 ustawy ordynacja podatkowa ,,Fctkty powszechnie

znąne organowi podatkoweml,l z trzędtt nie wymagają dowodu. FaktY znane organowi

podcńkowemlt z urzędu ncleży zakomunikować stronie". Fakty znanę organowi Podatkowemu
-zwzęduto 

fakty, z którymi organ lub działający z jego upoważnienia pracownik zetknęli się

osobiście w wyniku wykonywanej pracy lub przeprowadzonej czynności Procesowej. Takie

fakty winny byó przytocżone stronie bezpośrednio w trakcie prowadzonego PostęPowania,

aby mogła się ona do nich ewentualnie ustosuŃować,

Treść wydawanej decyzji powinna zav{sze w sposób jasny i precyzyjny wskazywaÓ, iż zostńy

zbadane przesłaŃi ważnego interesu publicznego lub podatnika. Potwierdzeniem tego jest

jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23.10.1998 r.

(I SłKa 225tg7), w którym to Sąd orzeka, iż ,Jednym z elementów decyzji jest jej

tuasądnienie faktyczne i prawne. Powinno ono ząwieraó wskąząnie okolicznoŚci faktYczrlYch

i prawnych, którymi organ kierował się przy podejmowaniu decyzji, W szczególnoŚci winno

ono zawierać ocenę zebranego w postępowąniu materiału dowodowego, dokonanq przez

organ wykładnię stosowanych przepisów oraz ocenę przyjętego stąnu faktycznego w Świetle

obowiqzujqcego prawa. (Jząsadnienie decyzji rna szczególne znączenie przy ocenie

prawiclłowości decyzji przez or7an wyższego stopnia, ałłaszcza decyzji o charakterze

uznaniowym. Brak prawidłowego uzasadnienia takiej decyzji uniemożliwia bowiem *

w przypadtan jej zaskarżenia - ustalenie, czy organ nie przelcroczył granic przyznanego mu

uznąnia administracyjnego, gdyż to swobodne uznąnie nie może byĆ wszakże tŻżsame



z dowolnoŚciq", NaczelnY Sąd Administracyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 stycznia
2001 (m SA 628/00) orzeka, iż: ,,Ocena, czy przesłanki umorzenia istniejq w konlłetnej
sPrawie, moŻe bYĆ dokonana po wszechstronnym i wnikliwym roałążeniu całokształtu
matericiu dowodowego (art, 19I Ordynacji), a poprzedzać je powinno wyczerpujqce zebrąnie
całego mąteriąłtt dowodowego (art, 1s7 § I Ordynacji) oraz dokłądne wyjaśnienia
okolicznoŚci faktYcznYch (art, I22 Orclynacji), Z przypadkiem naruszenia prawa będziemy
mieó do czYnienia ,,(,..) nie tYtko wwypadku wadliiej oceny prawnej stanufaktycznego,
wadliwego ząstosowania Prawa, ąle i w równym stopntiu wtedy, gdy prawidłowo załos|uie
Pt/ctwo do wadliwie ltstalonego stanu faktycznego (,,,)" (Wyrok NSA z dnia 12,04,2000 r.,
I SA/Lu 1608/98), Mając nawzg|ędzie przepisy prawa wańo wskazaó, iz ich przyloczenie to
nie tYlko wskazanie ich treŚci, alę tęż relacji do stanu faktycznego sprawy (por. Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego W Warszawie z dnia8 listopada 2000 r., III sA 760/99).
NiedoPuszczalnęjest wYdanie decyzji w oparciu o stwięrdzenia strony zawwte we wniosku
nP, o trudnej sYtuacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, o ile sytua cja tanie była
skutkiem nagłego zdaruęnia losowego, które przy czyniło się do znacznego pogorszenia
sYtuacji finansowej firmY. Zdaruęnia losowe o któryc}r mowa nie ogranic zają sięjedynie do
klęsk zYwiołowYch, PoŻaru, rabuŃu itp, Równie dobrze mogą to być zdaruęnia o charakterze
ekonomiczno-finansowYm, jednakze tylko takie, które znajdują się poza sferą normalnegotYzYka Prowadzenia działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w olsztynie w wyroku z dnia7 maja2009 r,(I SA/OL 157l0g)odniósł się do ulg udzielanych
Przedsiębiorcom orzek ając, że: ,,Podatnik, który prowadzi działąlność gospodarczq, powinien
rwaŻaĆ na wYsokoŚĆ dochodów, obciqżenią oraz zabezpieczyć środki na ten cel. Nżemożliwejest umarzQnie Przez orłąn podatkowy kotejnych rit podatku Jirmie przynoszqcej zyski,
BYłobY to bowiem lcredytowanie dziąłąlnośa joipodarrrri prrą Siarb pąństwą,,,

"Niewiedza, brąk doŚwiądczenią w prowadzeniu dziąłalności gospodarczej nie stanowiQ
o waŻnYm uzasadnionYm interesie podatnika lub interesie publicznym (,,,). Każdy obywatel
Podejmujqc dziąłąlnoŚĆ gosPodarczq i dbajqc o swój interes winien podejmować decyzje
w sPosób PrzemYślanY, zgodny z prąwem (lvyrok NSA w Warszawie z dnia 0],]0,]999 r.,
III SA 7493/9S), Natomiast, w Wyroku WSA w Lublini e z dnia 6 listopad a 2079 r.,
I SłLu/379l19 Sąd wskazuje, że ,,Trudna sytuacja majqtkowa nie stąnowi sąmą w sobie
PodstawY do udzielenia ulgi, Ważny interes podatnika musi charakteryzować sięnieprzewidywalnościq i niezależnościq od sporobu pistępowania podatnika'',

Ponadto, zgodnie z art, 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietni a2004 r. o postępowaniu w sprawachdotYczącYch PomocY Publicznej ,,pod.mioty udzielajqce pomocy wydajq beneJicjentowi
PornocY ząŚwiadczenie stwierdzajqce, że udzielona pomoc publiczna jest pomocq de minimis(",)", Zaświadczenia te wYdawane są z urzędu (art. 5 ust. 3c). Na podstawie delegacjiustawowej zawartej w ust. 4 niniejszego artykułu, Rada Ministrów wydała rczporządzeniez dnia 20 marca 2007 r, w sPrawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimiswrolnictwie lub rYbołówstwie (Dz.U. 2018 ;., po;,350). Art. 4 niniejszego aktuwykonawczego stanowi m.in., iż ,,zaświadczenie o'pomocy de minimis i zaświądczenie
o PomocY de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia
PomocY Publieznej będqcej Pomocq dę minimfu albo pomocq de mintmts w rolnictwte tub



rybołówstwir, ąyt przlpadlat pomocy udzielanej na podstąwie decyzji - wraz z tq decyzjq

w dniu jej wydania",

W aktach sprawy, zgodnie z arl., 171a ustawy Ordynacja podatkowa zakłada się metrykę

sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Mając na względzie monitorowanie przyznanej pomocy de minimis wprowadzono

odpowiednie przepisy w tym zalłesie. Art. 3 ust, 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr

1ggs/2006 z clnict 15 grltdnia 2006 r. w sprautłe stosowąnią ąrt, 87 i BB Trąktatu do PomocY

de minimis. zastąpiony od 01 .0t.20I4 t. art, 6 ttst, 1 Rozporzcldzenia Komisji (UE) Nr

1407/20t3 z dnią 18 grudnia 2013 r, w sprawie stosowanią art, 107 i 10B Trąktatu

ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, stanowi o tym, iż ,,w PrzYPadht

gdy państwo członkowskie zamierza przyznać przedsiębiorstwtt pomoc de minimis zgodnie

z niniejszym rozporzqdzeniem, pisemnie powiadamia to przedsłębiorstwo o PrzewidYwanej

lwocie plomocy (wyraż7nej jako elałiwalent dotacji brutto) oraz o jej chąrakterze de minimis,

podajqc wyraźne odniesienie do niniejszego rozporzqdzenia, podajqc jego Ętuł oraz

odnłesienie do jego pubtikacji w Dziennilw Urzędowym Unii Europejskiej ",

7,2, przyznanie oraz odmowa przyznania ulg w spłacie zobowiązań PodatkowYch

w latach 2012-żOL8 w podatku od nieruchomości i podatku od Środków transPortowYch

dla wybranych podmiotów w urzędzie Miejskim w kolbuszowej (kwoty lączne dot,

wydanych decyzji w danym roku dla danego podmiotu w pLN).

Stowarzyszenie
na Rzecz

Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego

,,NIL,,

1533,00

Fundacja na

Rzecz Kultury
Fizycznej
i Sportu

Spóldzlelnia
Socjalna
,,sMAKD

2I,73,00

4346,00

2012 l164,00

2013 25,13,00

20l'4 ż634,00
20l5 2729,oo

20ll6 2634,00

201,1 2634,00

2018 2156,00

ż0|2
20 13 l350,00
20]l4 13 60,00

20]t5 l360,00
20l6 1360,00

20l.7 93 289,20 20 845,00

201 8 47 Ą62,00

z01? l 167,00

20]'3 2l 18,00

20l4
20l5
20l6



20l7 21,I3,00

2018 2l73,00

ABS Sp. z o.o.

20l.2

2013 45077,50 9334,00
2014

20l5 l0 3 l4,00 138l6,00 9 605,00
20l6
2017 25 323,00

20l8

Grafmar
Sp. z o. o.

2012
20 3 4530,00 3004,00 24839,00 l37l,00
20 4 9475,00 1952,00 2 354,00 l l770,00 480,00
20

20 6 7242,00 391,00
20 7

20 8

20 2

20 3 9 0l6,00
20 4 7 266,00
20 5 7 284,00
20 6 7 284,00
20 n

20 8 l85,00 l85,00
20 2

20 3

20 4

20I5
20l6 2 065,00 2 064,00
20l? 4171,00 2 067,00
20l8
2012

2013

20u
20§
20t6
ffi
70,18

5 095,00 l71,00
l0490,00 +

96,00
+ 227,00

7 9l1,00 7 912,00
l l91,00
4129,60 l l 948,00
5198,00 7061,00 l85,00 93,00

2012
2013
20l4 4 300,00 4 295,80
2015 3 916,00 2 205,00
20l6 ll 581,00 l l 582,00 l6545,00 486,00 536,0020I7 óóyrUU

237,00
20l8 4 291,60 8 676,00 8678,00 36,00
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[Dowód: akta kontroli - karĘ 9-583]



7,3,I1morzenie zaleglości podatkowych w podatku od nieruchomoŚci Stowarryszeniu na

Rzecz Ronvoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, ul. Jana Pawla II 8,36-100 Kolbuszowa.

7,3,!,Rok 2012,

W dniu 2412,2012 r. (data wpływu) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu

Kolbuszowskiego NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie

zobowiązania z tytułu za|egłych wpłat podatku od nieruchomoŚci za2012 r. W uzasadnieniu

Stowarzyszenie podało, że prowadzi dzińalnośó społecznie użyteczną, m.in. w sferze zadah

publicznych, świadczoną na podstawie stosuŃu prawnego usług, za którę organizacja nie

pobiera wynagrodzenia od beneficjentów. Do wniosku niezńączono żadnYch dokumentów.

[Dowód: akta kontroli - karta 14]

W dniu 27;,2201ż r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treŚci art,

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez Prezesa Zaruądu Stowarzyszenia ,, oraz

pouczeniu o treści art.233 k,k.

Ż protokołu wynika że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległoŚci wobec ZUS, nie ma

zaciągniętych kedytów i pożyczek. Wydatkami podatnika jest wyposażenie nowych biur -

koszt ok. _ zł. Wg protokołu Stowarzyszenie nie posiada dochodu. W pozycji ważnY

interes podatnika lub interes publiczny uzasadniający ńoŻony wniosek wPisano:

,,Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniowq, doradczq, PoŚrednictwą PracY m.in, dlą

b e zr ob o tny c h, r o Iników, ni e p ob ie r aj qc o d ni ch wyna gr o dz e ni a " .

[Dowód: akta kontroli - karty 10,13]

W dniu 28.12,2O1L2 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wYdał, na

podstawie art,67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2,art,207 ustawy o.p., art.2-7 ustawY zdnia12

sty.znia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,art.4 ust. l pkt 1 lit. ,,a" ustawY zdnia|3

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr

L.r,n.: 120,3(oyfra nieozytelna) .2QI2 o umorzeniu zaległoŚci w podatku od nieruchomoŚci za

2012 r, w kwocie 1 164,00 zł. W uzasadnieniu decyzji pnzytoozono argumenty podane przez

Stowarzyszenie we wniosku o umorzenie z dn. 24,12.2012 r. (data wpływu). W treści

uzasadnienia decyzji czytamy m.in.: ,,(:,.) Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuację podatnika,

postanowił przychylić się do prośby (,,.)".

[Dowód: akta kontroli - karta 9]

7,3.2.Rok 2013.

W dniu I1.I22}I3 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL
zwróciło się.do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie zobowiązania z tytułu

za|egłychwpłat podatku od nieruchomości za20l3 r. W uzasadnieniu Stowarzyszenie podało,

że prowadzi działalnośó społecznie użyteczną, m.in. w sferze zadai publicznych, świadczoną

11



na podstawie stosunku prawnego usług, zaktórę oryanizacja nie pobiera wynagrodzenia od

beneficjentów. Do wniosku nie zńączono żadnych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli - karta 20]

organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.63.2013 datowane
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując
dokumentów uzas adni aj ących złożenie wniosku.

na 12.12.2013 r.,

o.p. postępowania

o przedstawieniu

[Dowód: akta kontroli - karta 19]

W dniu 20.t2.20I3 r. sPorządzono protokół przesłuchbnia strony po pouczeniu o treści art.
199 o.P. i Po wYrażeniu zgody ptzez kierownik działu administracyjnego (imię nazwisko
nieczytelne) orazpouczeniu o treści art. 233 k.k. '

Z Protokołu wYnika, że Stowarzyszęnie nie posiada żadnych zaległości wobec ZUS, US, nie
ma zaciągniętYch kredytów ani pożyczek. Z protokołu nie wynika jaki jest dochód
StowarzYszenia. W Pozycji wńny interes podatnika lub intęres publiczny uzasadniający
ńoŻonY wniosek wPisano m.in,: ,,Główna dzigłalność prowadzona jest w sferze społecznej na
rzecz osób bezrobotnYch, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Prowadzq bank żywności
dlą osób z naszej gmlny. Główną działalność opiera się ną realizowaniu projektów
współfinansowanych ze środków (Jnii''.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 17-18l

W dniu 23.t2,20l3 r. organ podatkowy - Burmistrzwydńpostanowienię L.Fn 3t20.63.20t3
wYznaczające stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego
materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroti - karta 16]

W dniu 30.12,2Ot3 r. organ Podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wyd ń, na
Podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67a § 2, art.207 ustawy o.p., ań. 2-7 ustawy z dnia 72stYcznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. l pkt 1 lit. ,,a,, ustawy z dnia 13
listoPada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nt
L,Fn,3120.63,2013 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za2Ot3 r. w kwocie
2 573;00 ń.W uzasadnieniu decyzji ptzyloczono argumenty podane ptzęzStowarzyszenie we
wniosku o umorzenie z dn. LI.12.2OI3 r. W treści uzasadnienia decyzji czytamy: ,,(...)
Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuację podatnika, postanowlł przychyltć ł| do prośby (...) '',

I2

[Dowód: akta kontroli - karta 15]



7.3.3, Rok 2014.

W dniu 15,12.2014 r. (data wpływu) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu

Kolbuszowskiego NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie

zobowiązania z tytułu zaległych wpłat podatku od nieruchomości za2014 r. W uzasadnieniu

Stowarzyszenie podało, że prowadzi działalnośó społecznie użyteczną, prowadzoną m.in.

w sferze zadań publicznych, świadczoną na podstawie stosuŃu prawnego usług, za kt6re

organizacjanie pobiera wynagrodzęnia od beneficjentów. Do wniosku nie załączono żadnych

dokumentów.

lDowód: akta kontroli - karta 30|

organ podatkowy sporządził pismo datowanę na 16.12,2014 r., informujące podatnika

o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania podatkowego, wyznaczając

termin przesłttchania strony, informując o przedstawieniu dokumentów uzasadniających

złożenie wniosku.

[Dowód: akta kontroli - karta 29]

W dniu Ig,I2,201t4 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treŚci art.

199 o,p. i po wyrażeniu zgody przez (nieczytelne) orazpouczeniu o treŚci art.

233 k,k.

Z protokołu wynika, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zaległości wobec ZUS, US, nie

ma zaciągniętych kredytow ani pożyczek. Wydatki na koniec 2013 r, _ Zł,

dochód na koniec 2013 r, -' zł (wg protokołu). W pozycji ważny interes

podatnika |ub interes publiczny uzasadniający ńożony wniosek wpisano: ,,Od 2014 r,

prowadzq centrum integracji społecznej, Dochód w całoŚci przeznaczony jest na

fi.mkcjonowąnie centrrtm, Koszty i przychody się bilansuje i nie generltje - 
l.",

[Dowód: akta kontroli - karty 23-24l

W dokumentacji znajduje się dokument zatytułowany ,,Protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,'NIL", które

odbyło się w dniu 15.12.2014 roku", zawierający siedem zapisanych stron, nieopatrzony

żadnympodpisem, z którego wynika, że w kasie znajdowało się ł, zaś na rachuŃu

bieżącym zł. Ponadto jak wynika z treści protokołu Stowarzyszenie posiada

rachuŃi pomocnicze obsługująceposzczególne projekty na których też widnieją fundusze.

[Dowód: akta kontroli - kary 25-28|

W dniu 22.12.2014 r. organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn 3I20J3820I4
wyznaczające stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego

materiału dowodowego.

L3

[Dowód: akta kontroli - karta 22]



W dniu 3LI2.20I4 r. organ podatkowy - z upoważnięnia Burmistrza Stanisław Zubęt -
§karbnik wydał, na podstawi e art, 6'Ia § 1 pkt. 3, art, 67a § 2, afi.207 ustawy o,p,, art. 2-7
ustawY zdnial? stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a,,
ustawY z dnia 13 listoPada2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję
nr L.Fn.3I20,L38.2014 oumorzeniu zaległości w podatku od nioruchomości za 20!4 r,
w kwocie 2 634,00 ń, W uzasadnieniu decyzji ptzyxoczono argumenty podane ptzęz
StowarzYszenie we wniosku o umorzenie z dn. l5.t2.20\4 r, W tręści uzasadnienia decyzji
czYtamY m.in.: ,,(...) Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuącję podatniką, postanowił przychylić
się do prośby (.,.)".

[Dowód: akta kontroti - karta 21J

7,3.4. Rok 2015.

W dniu 18.12.2015 r. (data wpływu) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju powiatu
Kolbuszowskiego NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania z tytułu za|eg}ych wpłat podatku od nięruchomości za 20t5 r. w uzasadnieniu
StowarzYszenie Podało, że prowadzi działalnośó społecznie użyteczną, prowadzoną m.in.
w sferze zadań PublicznYch, świadczoną na podstawie stosuŃu prawnego usług, za które
organizacja nie Pobiera wynagrodzenią od beneficjentów. Ponadto niewielkie przychody
własne organizacji wYnikające z ptowadzenia działalności statutowej pozwalająjedynie na
PokrYcie kosztów i nie generują ,. Do wniosku nie zŃączonożadnych dokumentów.

[Dowód: akta kontroti - karta 32]

W dniu 3t.I2,20I5 r. organ Podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie art. 67a § 1 Pkt. 3, art. 67a § 2, aft.207 ustawy 9,p., art. 2-7 ustawy z dnia 12
stYcznia 1991 r. o Podatkach i opłatach lokalnych, art, 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a,, ustawy z dnia 13
listoPada 2003 r. o dochodach jednostek 'samorządu 

terytorialnęgo decyzję nr
L,Fn,3|20,t,39,20I4 oumorzeniu zaległości w podatku od nięruchomości za 2015 r.
wkwocie 2729,00 ń. Wuzasadnieniu decyzji przytoczono argumenty podane ptzęz
StowarzYszenie we wniosku o umorzenie z dn. I8.12.20t5 r. W treści uzasadnienia decyzji
czYtamY m,in.: ,,RozPatrujqc wnlosek, orgąn podatkowy wziqł pod uwagę dolwmenĘ
ioŚwiadczenia o sYtuacji Spółdztelnż z grudnia 20]4 r, (...) Burmistrz Kolbuszowej znając
syluacJę podatnlka, postanowił przychyltć się do prośby (.,,)''.

[Dowódl akta kontroti - karta 31|

7.3.5. Rok 2016.

W dniu 2I,t2,20I6 r. (data wPływu) Stowarzyszenie na Rzęcz Rozwoju powiatu
Kolbuszowskiego NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania z tytułu zaległych wpłat podatku od nieruchomości za 2016 r. w uzasadnieniu
StowarzYszenie Podało, że prowadzi dziąłąlnośó społeoznie użytoczną, prowadzoną m.in.
w sferze zadań PublicznYch, świadczoną na podstawie stosunku p.u*n"to usług, za które
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oryanizacja nie pobiera wynagro dzęnia od benefrcjentów. Ponadto niewielkie przychody

własne organizacji wynikające z prowadzenia dzińalności statutowej pozwalająjedynie na

polaycie kosztów i nie generują , ' - 
". Do wniosku nie zńączono żadnych dokumentów.

[Dowódl akta kontroli - karta 39]

organ podatkowy sporządził pismo datowane na 21,12,2016 r., informujące podatnika

o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania podatkowego, wyznączając

termin przesłuchania strony, informująo o przedstawieniu dokumentów uzasadniających

złożęnie wniosku,
[Dowód: akta kontroli - karta 38]

W dniu 28,12,2016 r. sporządzono protokół przesłuchanią strony po pouczeniu o treŚci art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzęz l (nieczytelne),

Z protokołu wynika że Stowarzyszenie nie posiadaladnygh zaległości wobec ZUS, US, osób

fizycznych. Posiada pożyczkę w baŃu na kwotę zł, miesięczna spłata ok.

ń. Jak wynika z treści do protokołu zńączono rachunek wyników sporządzony za okes

01.01.2016 - 30.11,2016, W pozycji ważny interes podatnika lub interes publiczny

uzasadniający złożony wniosek wpisano: ,,Stowarzyszenie działą w oparciu o ustawę o dział.

pożytku publicznego i woloniąriacie. Działą w rąmąch pomocy dlą osób bezrobotnych

z terenu naszej gminy".

[Dowód: akta kontroli - karta 35-37l

W dniu 29.12,201,6 r. organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn 3120.1 ,6|.20t6

vłyznaczając stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnoŚnie zabranego

materiału dowodowego.
[Dowód: akta kontroli - karta 34]

W dniu 30.12,2016 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na

podstawie art,6'Ia § 1 pkt. 3,art.67a § 2,ar1.,207 ustawy o.p., art.2-7 ustawy zdnia12
styoznia t991 t, o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr

L.Fn.3IżO.L61,20I6 oumorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r.

w kwocie 2 634,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoczono argumenty podane pruez

Stowarzyszenie we wniosku o umorzenie z dn, 2|J22016 r. (data wpływu). W treści

uzasadnienia decyzji czytamy m.in.: ,,(.,.) Burmistrz Kolbuszowej znając syfuację podatnika,

postanowił przychylić się do prośby (,..)",

[Dowód: akta kontroli - karta 33]

7.3.6. Rok 2017.

pismem z dnia 06.12.2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego

NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbu§zowej z wnioskiem o umorzenie zobowiązania
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z tytułu zaległych wpłat podatku od nieruohomości za 20t7 r. W uzasadnieniu

Stowarzyszenie podało, że prowadzi działalnośó społecznie użyteczną, prowadzoną m.in.
w sferze zadań publicznych, świadczoną na podstawie stosuŃu prawnego usług, za które
oryanizacja nie pobiera wynagrodzęnia od beneficjentów. Ponadto niewielkie przychody
własne oryanizacji wynikające z ptowadzęnia dzińalności stątutowej pozwalająjedynie na
PokrYcie kosztów i nie generują, . Do wniosku nie zńączono żadnyoh dokumęntów.

[Dowód: akta kontroli - karta 41]

W dniu 18,12.2017 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie ari, 67a § 1 pkt. 3, art, 67a § 2, aft.207 ustawy o.p., ań. 2-7 ustawy z dnia !2
stYcznia 1991 r. o Podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. l pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia t3
listoPada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3I20.1,86.20I7 oumorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za 2017 r.
w kwocie 2 634,00 zł, W uzasadnieniu decyzji ptzytoczono argumenty podane przez
StowarzYszenie we wniosku o umorzenie z dnia 06.I2.20t7 r. W treści uzasadnienia decyzji
czYtamY m.in.: ,, (..,)Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuację podatnika, postanowił przychylić
się do prośby (.,.)".

[Dowód: akta kontroli - karta 40|

7.3,7. Rok 2018.

Pismem z dnia 24.I2,2OI8 r. (nieczytelna data wpływu) Stowarzyszenie na RzęczRozwoju
Powiatu Kolbuszowskiego NIL zwróciło się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiąn
o umorzęnie zobowiązania z tytułu zaległych wpłat podatku od nieruchomości za 2018 t.
Wuzasadnieniu Stowarzyszenie podało, że prowadzi działalnośó społecznie użyteczną,
Prowadzoną m.in. w sferze zadańpublicznych, świadczoną na podstawie stosuŃu prawnego
usług, za które otganizacja nie pobiera wynagrodzenia od beneficjentów. ponadto niewielkie
PrzYchodY własnę organizacji wynikające z prowadzęnia dzińalności statutowej pozwalają
jedynie na pokrycie kosztów i nie generują . l, Do wniosku nie zńączono żadnych
dokumentów.

[Dowód: akta kontroli - karta 43|

W dniu 3I,12.201,8 r. organ Podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Jacek Mroczek -
ZastęPca Skarbnika Kolbuszowej wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2,art.207
ustawY o.P., art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 199l r. o podatkach i opłatach lokalnych , aft. 4
ust, 1 Pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodań jednostek samorządu
terYtorialnego, decYzję nr L.Fn.3120,t.60.20I8 o umorzeniu zaległości w podatku od
nieruchomoŚci za 2018 r. w kwocie 2756,00 zł. W uzasądnieniu decyzji ptzfioczono
argumentY Podane Ptzez Stowarzyszenie we wniosku o umorzenie z dn. 24.I2.20t8 t.
WtreŚci uzasadnieniadecyzji czytamy m.in.: ,,(,.,) Burrnistrz Kolbuszowej uznał argumenty
podatnika i postanowił przychylić się do prośby (...)'',

I

I6

[Dowód: akta kontroli - karta 42]



Z deklaracji podatkowych CIT-8 za lata 201I-2017 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Powiatu Kolbuszowskiego NIL otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika,

że wysokośó osiągniętych dochodów ww. Stowarzyszenia kształtowała się następująco:

Rok Przychód (PLN) Dochód (PLN) Strata (PLN)

201I
2012
2013
2014

2015

20I6
20I7

[Dqwód: akta kontroli - karty 585,591,597l

W zgromadzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wyka_z

informacji o czynnościach majątkowych w których wystąpiło ww. Stowarzyszenie

[Dowód: akta kontroli - karta 598]

Jak wynika z povłyższych informacji, kondycja finansowa Stowarzyszenia w latach 2012-

2014 i 2017 roku była i nie wskazywała na trudności finansowe uniemożliwiające

wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych. W 201I,2015 i201,6 roku Stowarzyszenie

osiągnęło

7,4,IJmorzenie zaleglości podatkowych w podatku od nieruchomoŚci F'undacji Na Rzecz

Kultury FĘcznej i §portu w Kolbuszowejo ul. Wolska 2,36-100 Kolbuszowa.

7.4..t. Rok 2017.

1. W dniu 07,12,2016 r. (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie

zobowiązania z tytułu zaleg}ych wpłat w podatku od nieruchomości za 20t6 rok.

W uzasadnieniu Fundacja podała, że prowadzi dzińania na ruęcz upowszechniania kultury

fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, atakże dorosłych na terenie Miasta

i Gminy Kolbuszowa, a wypracowany w cąłości ptzeznaczony jest na ww. zadania. Do

wniosku nie zńączono żadnych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli - karta 55]

organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.1,60.20I6 datowane na 16.12.2016 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
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dokumentów uzasadniających ńożęnię wniosku, oraz oświadczęń i dokumentów w cęlu

ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 54]

W dniu 04,01 ,2017 r.'sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody pr7.ez --.. .

Z Protokołu wynika, że Fundacja nie posiada zadnyii zaległości wobec zus, Us itp., nie
Posiada zobowiązań wobec baŃów lub innych instytucji finansowych. W pozycji ważny
interes Podatnika lub interes publiczny wpisano : ,,oświądczenie fwidacji". W innych
uwagach wPisano m.in. że z uwagi na zmianę przepisów wyłączających ze zwolnienia
stowarzYszenia działającę ną tzeczosób pełnoletnich znaczniewzrosła wysokość podatku, ale
biorąc Pod uwagę prowadzonądzińalnośóptzyznanie ulgi jest zasadne wg.podatnika.
Jak wYnika z treŚci do protokołu zńączono rachunek zysków i strat sporządzony za2015 rok
onz za ola'es 01.01 .20t6 - 30.1 1.20t6, a także bilans sporządzony na dzieh 3t.l2,2Ot5 t,
Ponadto do dokumentacji załączono oświadczenie o pomocy de minimis oraz oświadczenie
o sytuacji Fundacji.

[Dowód: akta kontroli - karta 47-53l

W dniu 09.01 .2017 r. orgąn podatkowy wydał postanowienie L.Fn 3I20,L60.20t6
vłYznaczając stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego
materiału dowodowego. Ponadto, w dniu 09.0t,2Ot? r. wydano drugie postanowienie
L.Fn.3120.2.60.2016 zawiadamiające stronę, iż załatwienie sprąwy hie jest możliwe
wustawowYm terminie, zę względu na skomplikowany charakter sprawy. Nowy tęrmin
ryyznaczono do dnia 27.01.20t7 t,

lDowód: akta kontroli - karĘ 45-46l

W dniu 20.01 .20t7 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie aft.67a § l pkt. 3 oruz § 2, art.67b § 1 pkt 1, art.20? ustawy o.p., art. 2-7 ustawy
zdnia 12 stYcznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.4 ust. 1 pkt 1 lit.,,a'' ustawy
zdnia 13 listoPada 2003 r. o dochodach jednostek sąmorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3120.I.60.2016 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za miesiąoe od
stYcznia do liPca 2016 t w kwocie łącznej 25 206,60 zł. otaz o odmowie umorzenia za
miesiące od sierPnia do grudnia 2016 r. W uzasadnieniu decyzji przytoczono argumenty
Podane Przęz Fundację we wniosku o umorzęnie orczw protokole przesłuchania strony z dnita
04.01^2017 t.

[Dowód: akta kontroli - karta 44|

2. W dniu 10.07.20L7 r. (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania z tYtułu zaIeglychwpłat podatku od nieruchomości za okres od sierpnia 2016 t,
do liPca 201,7 r. W uzasadnieniu Fundacja podała, że prowadzi dzińalia na tzęcz
uPowszechniania kultury fizyoznej1 oportu i rskeaoji wśród dziEgi i młodzieży, a takżCI
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dorosłych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa, a wypracowany : w całości

przeznaczony jest na ww. zadania.

[Dowód: akta kontroli - karta 67J

orgarr podatkowy sporządził pismo L.Fn.3I20,L63.20I7 datowane na 1,8,07.2017 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. po§tępowania

podatkowego, vłyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu

dokumentów uzasadniających złożenię wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu

ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 65]

W dniu 04,08,2017 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treŚci art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody przęz

Z protokołu wynika, że Fundacja nie posiada żadnych zaległości wobec urzędów ZUS, US

itp., nie posiada zobowiązań wobec baŃów lub innych instytucji finansowych. W pozycji

ważny intęres podatnika lub interes publiczny uzasadniający ńożony wniosek nie wpisano

nic, natomiast w innych uwagach dopisano m.in,, że Fundacja prowadzi dzińania na tzecz

rozpowszechniania kultuty fizycznej i sportu na terenie gminy, wypracowany w całoŚci

ptzeznaczany jest na działalnośó statutową, a sytuacja Fundacji od dwóch lat jest

i jej nazapłacenie zaległego podatku.

Do dokumentacji dołączono oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, oŚwiadczenie

o sytuacji fundacji, rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01 .2016 -3Ll2,2016,
atakżebilans sporządzony na dzień 3LI2,20I5 r,

[Dowód: akta kontroli - karĘ 59-64,66]1

W dniu o7,08,2OI7 r. organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn. 3120.1 ,63.201r'7 w którym

to zawiadamia stronę, iż z uwagi na opóżnienia w doręczaniu pism nie jest możliwe

załatwienie sprawy w ustawowym terminie,vlyznaczając nowy tęrmin załatwienia sprawy do

dnia28.07.201'l t. ,

[Dowód: akta kontroli - karta 58]

W dniu 09.08.2017 r. organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn. 3120,I.63,2017

wyznaczając stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego

materiału dowodowego.
[Dowód: akta kontroli - karta 57]

W dniu 18.08.2017 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zuber -

Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3 oraz § 2, att. 67b § 1 pkt 1, art, 207 ustawy

o.p., art. 2-7 ustawy z dnia Iż stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, trt. 4 ust. 1

pkt l lit. ,,a" ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dclchodach jednostek samorządu
terytorialnego decyzję ff L.Fn.3I20.1.63.207 o umorzeniu zaległości w podatku od
nieruchomości za miesiące od sierpnia do grudnia 2016 r, w kwocie 20 845,00 zł., oraz za

miesiące od stycznia do czerwca 201,7 r. w kwocie 25 019,00 zł. W uzasadnieniu decyzji
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ptzytoęzono ąrgumenty podane pruęz Fundację wę wniosku o umorzenie oraz w protokole

Przesłuchania strony z dnia 04.08.2017 r. Ponódto w uzasadnieniu deoyzji azytamy m.in,:
,,(,,,) Burmlstrz Kolbuszowej blorqc pod Llwagę działalność statutowq Rmdacji, jej próby
lftrzYmania się na rynku, zatrudnienie osób z terentl naszej Gminy i pracę na rzecz dobra
o gółu s p ołe czno ś c i, or ze kł j ak w s e ntencj i de cyzj i'',

[Dowód: aktą końtroti - karta 56]

3, Pismem z dnia 08.12.20t? r. Fundacja naRzeczKultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej
zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenię zobowiązania z tytułu
za|e$Ych wPłat Podatku od nieruchomości za okres od lipca 20t7 t, do grudnia 20t7 t,
Wuzasadnieniu Fundacja podała, że prowadzi działania na tzecz upowszechniania kultury
ftzYcznej, sPortu i rekreacji wśród dzieci i młodzięży, a także dorosłych na terenie Miasta
i GminY Kolbuszowa, a wypracowany _ w całości ptzęznaczony jest na ww. zadania. Do
dokumentacji zał.ączonojak wynika z treści decyzji dokumenty z postępowania podatkowego
z sierPnia br: oŚwiądczenie o pomocy de minimis, oświadczenię o sytuacji Fundacji, bilans
sPorządzonY na dzień 3Ll2,20I6 r., rachunek zysków i strat sporządzony za okres
01.01.2016 -31't2.2016 (data poprawiona odręcznie z2Ol5 r. na 20l6 r.).

[Dowód: akta kontroli - karĘ 69-74l

W dniu 22.12.2017 r. organ Podatkowy - Burmistrza Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie art.67a§ l Pkt.3otaz §2,art.67b § t pkt 1, art.207 ustawyo.p.,art.2_7ustawy
z dnia 12 stYcznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3 t21.t,8g.207
o umorzeniu zaległoŚci w Podatku od nieruchomości za miesiące od lipca do grudnia 2017 r,
w kwocie 20 858,60 ń. W uząsadnięniu decyzji przyloczono argumenty podane ptzez
Fundację we wniosku o umorzenie z dn. 08.12.2017 r. Ponadto w uzasadnieniu decyzji
czYtamY m.in.: ,,(.,,) Burmistrz Kolbuszowej biorqc pod uwagę działąlność Ńatutową
Fundacji, jej PróbY utrzymanią się na rynla, zątrudnienie osób z terenu naszej Gminy i pracę
nQ rzecz dobra ogółu społeczności, orzekłjakw sentencji decyzji''.

[Dowód: akta kontroli - karta 68J

7.4.2. Rok 2018.

1, W dniu 25.09.2018 r. (data wpływu) Fundacja na Rzęcz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zwtóciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania z tYtułu zale$ychwpłat podatku od nięruchomości za okres od styoznia 2018 r.
do wrzeŚnia 2018 r. W uzasadnieniu Fundacja podała, że prowadzi działania na tzęcz
uPowszechniania kultuty ftzycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także
dorosłYch ną terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa, a wypracowany w całości
ptzęznaczony jest na ww. zadania.

[Dowód; akta kontroti - karta 76]
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Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3I20.1.4520I8 datowane na 26,09,2018 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu

dokumentów uzasadniających złożenie wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu

ustalenia rodzaju pomocy.

lDowód: akta kontroli - karta 77]

W dniu 09.10,2018 r, organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn. 3120.1.45.2018

vlyznaczając stronie siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego

materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 76]

W dniu 23.10.2018 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zubet -

Skarbnik wydał, napodstawie art. 67a § 1 pkt. 3 oraz § ż,ar1,67b § 1 pkt 1, arl207 ustawy

o,p., art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr

L.Fn.3120.1.45.2018 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za miesiące od

stycznia do września 2018 r. w kwocie 33 571,00 ń. W uzasadnieniu decyzji przytoczono

argumenty podane ptzęz Fundację we wniosku oumorzenię z dn. 25.09.2018 r. (data

wpływu), stwierdzono również, że do materiału dowodowego zńączono dokumenty

z postępowanią podatkowego z2017 r. Ponadto w uzasadnieniu decyzji czytamy m.in.: ,, (../

Burmistrz Kolbuszowej biorąc pod uwagę działania Fundacji oraz pracę na rzecz dobra

o gółu społe cznoś ci, orzelcł j ak w s entencj i decyzj i " .

[Dowód: akta kontroli - karta 75]

2. pismem z dnia 20,12.2018 r. (nieczytelna data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej zvłróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem

o umorzenie zobowiązania z tytułu zale$ych wpłat podatku od nieruchomości za okres od

pażdziemika 2018 r. do grudnia 2018 r. W uzasadnieniu Fundacja podała, że prowadzi

dzińania na rzecz upowszechniania kultuty ftzycznej, sportu i rekreacji wśród dzięci
i młodzieży, a także dorosłych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa, a wypracowany

w całości ptzeznaczony jest na ww. zadania,

[Dowód: akta kontroli - karta 82]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.1.58.2018 datowane na 24,12,2018 r,,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 1,65 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, vłyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu

dokumentów uzasadniających złożenie wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu
ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 81]
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W dniu ż4.12.2018 t. organ podatkowy wydał postanowienie L.Fn. 3120.1.58.2018

vlyznaczając stronię siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego
materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 80]

W dniu 3LL2.20t8 r. organ podatkowy - z upowążnienia Burmistrza Stanisław Zubęt -
Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3 oraz § 2, art.67b § 1 pkt l, art.2O7 ustawy
o.P., art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia I99I r, o podatkaoh i opłatach lokalnych, deoyzję nr
L.Fn.3120.1.58.2018 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za miesiące od
stYcznia do wrzeŚnia 2018 r. w kwocie 33 571,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoozono
argumentY podane ptzęz Fundację we wniosku o umorzenie z dn,20,12,2018 r., stwierdzono
również, że do materiału dowodowego załączono dokumenty z postępowania podatkowego
z20I7 r, Ponadto w uzasadnieniu decyzj i czylarrty m.in.: 

.,, 
Burmistrz Kolbuszowej biorqc pod

uwagę dziąłanią Fundacji orąz pracę ną rzecz dobra ogółu społeczności, orzekł jak
w sentencji decyzji".

lDowód: akta kontroli - karta 79]

7.5. Umorzenie zaleglości podatkowych w podatku od środków transportowych
Fundacji Na Rzecz Kuttury FĘcznej i §portu w Kolbuszowej, ul. Wolska 21 36-t00
kolbuszowa.

7.5.1. Rok 2012.

W dniu 05.11.2012 r, (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zwńciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania podatkowego z tytułu zale$ych wpłat podatku od środków transportu za
20L2 t. wtaz z odsetkami za:
- Autobus Autosan nr rej.:
- Bus Iveco nr rej.:

W uzasadnieniu Fundacja podała, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatne przewozy
na zawodY sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z tęrenu Gminy Kolbuszowa,
atakże świadczą usługi bezpłatne natzeczprzedszkoli i jednostek kultury.

IDowód: akta kontroli - karta 86|

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3t24.5.2Ol2 datowane na 12,11.2012 f.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o,p. postępowania
Podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniających złożenie wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu
ustalenia rodzaj u pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 85|
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W dokumentacji pojawiła się kopia decyzji z dnia 15,02,2012 r., Nt KT-,|24.2012 wydanej
ptzez Starostwo Powiatowe ' 

dot. wyrejestrowania pojazdu AUTOSAN o nr

rej.:

[Dowód: akta kontroli - karta 84]

W dniu 04,12,20t2 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na

podstawie aft,67a§ l pkt.3 oruz 67a§2,art.67 b § 1pkt 1o art.207 ustawyo,p., art.8-12b
ustawy z dnia 12 stycznia I99l t. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt l lit. ,,d"
ustawy z dnia 13 listopada}}}3 r. o dochodach jednostek sąmorządu terytorialnego, decyzję

nr L,Fn.3 |24.5.2012 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportowych za2012
r. z tytułu posiadania pojazdów o nr rej. v kwocie 233,00 zł oraz

w kwocie 1 300,00 ń. W uzasadnieniu decyzji przyioczono argumenty podane ptzez

Fundację we wniosku z dn, 05.11,201rż r. (data wpływu).

[Dowód: akta kontroli - karta 83]

7.5.ż, Rok 2013.

Pismem z dnia 06.1 1 .2013 r. (data wpływu nieczytelna) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej

i Sportu w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie

zobowiązania podatkowego z tytułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za

20|3 t, wraz z odsetkami za:

- Bus lveco nr rej.:

W uzasadnieniu Fundacja podała, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatne przewozy

na zawody sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z terenu Gminy Kolbuszowa,

atakże świadczą usługi bezpłatne narzecz przedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karta 91]

Organ podatkowy spotządził pismo L.Fn.3I24.8.2O13 datowane na L2.|I.2O13 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniających złożęnię wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu
ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 90]

W dniu ż2.1,1.20t3 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści ań.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez t oraz pouczeniu o treŚci art. 233 k.k.

Z protokołu wynika, że Fundacja nie posiadażadnychzobowiązań wobec banków lub innych
instytucji finansowych. Jak wynika z treści do protokołu wydatki są porównywalne
z przychodami. W pozycji ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniający
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ńożony wniosek wpisano m.in., że Fundacja posiada 1 autobus, który jest wykorzystywany

do przewozu dzieci i młodzieży.

[Dowód: akta kontroli - karta 89]

W dniu 25,11,,2013 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. i23 § I, art,200 § ! oraz art,
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124,8,2013 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, cęlem wyp owied zęnia się odnośni e zabranego materiału dowo dowe go,

[Dowód: akta kontroli - karta 88|

W dniu 06.I2.20t3 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie art.67a § 1pkt.3 oruz 67a§ 2,art,67b § 1pkt 1, art.207 ustawyo.p.,art.8_12b
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.,,d"
ustawY z dnią 13 listopada}}l.3 r. o dochodach jednostek sąmorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3 t24,8.2013 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportowych za2Ot3
r. w kwocie 1 350,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przfioczono argumenty podane przez
Fundację we wniosku z dn. 06.11.2013 r,

[Dowód: akta kontroli - karta 87]

7.5.3. Rok 2014.

W dniu 27.I0.20t4 t (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zvłróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania podatkowego z tfiułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za
2014 r. wtazz odsetkami za:
- Bus Iveco nr rej.:

W uzasądnieniu Fundacja podaia, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatn ę przęwozy
na zawodY sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z terenu Gminy Kolbuszowa,
atakżę świadczą usługi bezpłatne natzęczprzedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karta 93]

W dniu 30.10.2014 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej - JanZuba wydał, na
Podstawie art. 67a § l pkt. 3 oruz 67a § 2, art.67b § 1 pkt 1, art,2O7 ustawy o.p., art. 8_12b
ustawY z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,d''
ustawY zdnia 13 listopada2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3t24,I:5.2014 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportovłych za
2014 r, w kwocie 1 360,00 zł, W uzasadnieniu decyzji ptzytoczono argumenty podane ptzez
Fundację we wniosku z dn.27.t0,2Ot4 r.
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7.5.4. Rok 2015.

W dniu 30.09.2015 r. (data wpływu) Fundacja na Rzęcz Kultury Fizycznej i Sportu

w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie

zobowiązania podatkowego z tytułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za

2015 r. wraz zodsetkami za:

- Bus Iveco nr rej,:

W uzasadnieniu Fundacja podała, że ww, środki transportu wykonują nieodpłatne ptzewozy

na zawody sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z terenu Gminy Kolbuszowa,

atakżę świadczą usługi bezpłatne na rzecz przedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 95]

W dniu 06.10.2015 r, organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na

podstawie art.6'la § 1pkt.3 oraz 67a§2,art,67b § l pkt l orazart,207 ustawyo.p., art.8-

12b ustawy zdnialż stycznia i991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.4 ust. 1 pkt 1 lit,

,,d" ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samoruądu terytorialnego,

decyzję nr L.Fn.3124.1.2,20t5 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportowych

za 2015 r. w kwocie 1 360,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoczono argumenty podane

przez Fundację we wniosku z dn. 30.09.2015 t. (data wpływu) oraz zawarto sformułowanie

,,(,,.) na podstawie danych z lat ubiegĘch (,.,)",

[Dowód; akta kontroli - karta 94]

7.5.5. Rok 20l6.

W dniu I2.I0.20L6 r, (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu

w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej 7, wnioskiem o umorzenie

zobowiązania podatkowego z tytułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za
2016 t, wraz zodsetkami za:
- Bus Iveco nr rej.:

W uzasadnieniu Fundacja podała, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatnę przewozy

na zawody sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z terenu Gminy Kolbuszowa,
atakże świadczą usługi bezpłatne narzęaz przedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karta 97]

W dniu 18.10.2016 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na

podstawie art,67a § 1 pkt, 3 oruz 67a § 2,art,67b § 1 pkt 1, art,207 ustawy o.p., art. 8-12b
ustawy z dnia 12 stycznia |99I r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,d"

ustawy z dnia 13 listopada2}}3 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3124.1,5,ż01,6 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportowych za2074
r. w kwocie 1 360,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoozono argumenty podane pruez
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Fundację we wniosku z dn. 12,10,201,6 r. (data wpływu) orazzawarto sformułowanię ,,(,,,) na

podstawie danych z lat ubiegłych (,,,)",

[Dowód: akta kontroli - karta 96]

7,5.6, Rok 2017.

W dniu 20,10.2017 l (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania podatkowego z tytułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za
2017 r. wraz zodsetkami za:
- Bus Iveco nr rej.:
W uzasadnieniu Fundacja podała, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatne przewozy
na zawodY sPortowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z terenu Gminy Kolbuszowa,
atakżę świadczą usługi bezpłatne natzęczprzedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karta 99]

W dniu 23.10.2017 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie art.67a § 1pkt. 3 oraz 67a§ 2,art.67b § 1pkt 1, art.2O7 ustawyo.p., art.8-12b
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.4 ust. t pkt l lit. ,,d"
ustawY zdnia 13 listopada2}}3 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3I24.1,8.2017 o umo.rzeniu zaległości w podatku od środków transportowych za
2017 .r. w kwocie 1 360,00 ń, W uzasadnieniu decyzji ptzytoczono argumenty podane ptzęz
FuĘdację we wniosku z dn. 20.10.2017 r. (data wpływu), oruz zawarto sformułowanie ,,(.,.)
na podstawle danych z lat ubiegłych (...)",

[Dowód: akta kontroli - karta 98]

7,5.7. Rok 2018.

W dniu 25.09,2018 r. (data wpływu) Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
w Kolbuszowej zultóciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie
zobowiązania podatkowego z tytułu zaległych wpłat podatku od środków transportu za
2018 r. wrazz odsetkami za:
- Bus Iveco nr rej.:
W uząsadnieniu Fundacja podała, że ww. środki transportu wykonują nieodpłatnę plzęwozy
na zawody sportowo-rekreacyjne w których uczestniczą szkoły z tęrenu Gminy Kolbuszowa,
atakżę świadczą usługi bezpłatne narzęczprzedszkoli i jednostek kultury.

[Dowód: akta kontroli - karta 103]

organ podatkowy sporządził piomo L,Fn,31,Z1,!J20!6 dątowąnę ną z6,09,zO!E L,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
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podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu

dokumentów uzasadniających złożenie wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu

ustalenia rodzaju pomocy,

[Dowód: akta kontroli - karta 102]

W dniu 08.10.2018 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. l23 § 1,, art.200 § 1 oraz art.

216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3|24.1.'L201,8 wznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta l01]

W dniu 23.10,2018 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydŃ, na

podstawie art,67a § 1 pkt. 3 oruz 67a§2,art,67b § 1 pkt I orazart,207 ustawy o.p., decyzję

nr L.Fn.3124,1.'7.2018 o umorzeniu zaległości w podatku od środków transportowychza20l8
r. w kwocie i 360,00 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoczono argumenty podane przez

Fundację we wniosku z dn. 25,09.2018 r,, otaz zawarto sformułowanie ,, (,,,) na podstawie

danych z lat ubiegłych (,,.)",

[Dowód: akta kontroli - karta 100]

Z deklaracji podatkowych CIT-8, złożonych plzez Fundację na Rzecz Kultury Fizycznej
i Sportu zalrata2011-2017, otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że

wysokośó osiągniętychptzezpodatnika dochodów kształtowała się następująco:

[Dowód: akta kontroli - karĘ 585-586, 599-606l

W zgromadzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz
informacji o czynnościach majątkowych w których wystąpiła ww. Fundacja:

a

a

[Dowód: akta kontroli - karta 606]

Jak wynika z powyższych informacji sytuacja finansowa Fundacji kształtowała się
W latach 20tt-20|4 oruz20l7 roku uzyskiwała

Ł"y:!g9_(PrN)
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7,6, Umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości §póldzielni

Socjalnej ,,Smak", ul. Św. Brata Alberta 3,36-100 Kolbuszowa.

7,6.t. Rok 2012.

W dniu 11J22012 r. Spółdzielnia Socjalna,,Smak" zwróęiłasię do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości w podatku od
nięruchomości za okes maj - grudzień 2012 r. Podatnik motywował wniosek lym, że
Spółdzielnia rozpoczęła działa|nośó od maja br. Ponadto przedmiotem działalności jest

Prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej człoŃów - osób

_ i Spółdzielnia podjęła działalnośó polegającą na
dystrybucji żywności zebranej pruęz Podkarpacki Bank Żywności. Iak zaznacza wę wniosku
podatnik działalność nie generuje
działalnośó operacyjną.

, a cały dochód ptzeznaczany jest na bieżącą

[Dowódl akta kontroli - karta 108]

Organ podatkowy spotządził pismo L.Fn.3I20,30.20I2 datowane na |4.12.2012 t,,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania

Podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniających złożęnię wniosku oraz oświadczęń i dokumentów w celu
ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 107]

W dniu 27.t2.2012 t, spotządzono protokół przesłuchania strciny po pouczeniu o treści art.
l99 o.p. i po wyrażeniu zgody przel łot&zpouczeniu o treŚci art. 233 k.k.
Z protokołu wynika że Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS, US,
baŃów lub innych instytucji finansowych. Jak wynika z tręści protokołu ze wstępnych
wyliczeń dochód będzie wynosił zł. Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem
działalności gospodarczej to zakup samochodu - ok. zł i zakup (nieczytelnie) - ok.

ń. W pozycji wńny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniający z.ł,ożony
wniosek wpisano m.in. ze Spółdzielnia przygotowuje i rozwozi posiłki dla uczniów objętych
pomocą społeczną, w tym celu zatrudniono osoby .

Spółdzielnianataziejest na etapie rozwoju i nie mą
ł terenu gminy.

, z prowadzonej działalności.

[Dowód: akta kontroli - karty 105-106]

W dniu 28.12.2013 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie aft. 67a § 1 pkt. 3, att, 67a § 2, art,207 ustawy o.p., art. 2-7 ustavły z dnia 12
stYcznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.4 ust.,l pkt 1 lit. ,,ą" ustawy z dnia 13
listoPada 2003 r. o dochodach jędnostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn,3I2Q,3Q.2QI2 o umoraęniu zalogtości w podatku od nięruohomości za ZOt?. roL
wkwocie 1 187,00 zł za20!2 r. W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentów
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podanych przez Spółdzielnie Socjalną ,,Smak" we wniosku o umorzenie z dn. 11 ,l2,20l2 r,

Ponadto w uzasadnieniu czytamy m,in. ,,(,,,) Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuację
podatnika, postanowił przychylić się do wnioskrt (,,,)",

[Dowód: akta kontroli - karta 104]

7.6.ż, Rok 2013.

Pismem z dnia 11.12.2013 r. (data wpływu nieczytelna) Spółdzielnia Socjalna ,,Smak"
zwtóciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie

umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za20l3 r. Podatnik motywował wniosek
tym,że SpółdzielniarozpoczęładziŃalnośów2012 r. Ponadto przedmiotemdzińalności jest

prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków - osób

r i r, Jak zaznaaza we wniosku podatnik działalnośó nie
generuje,acńy dochód przeznaczanyjestnabieżącądziałalnośó operacyjną.

[Dowód: akta kontroli - karta 114]

Organ podatkowy spotządził pismo datowane na I2.I2.20I3 r. L.Fn.3120,64,20I3,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, vłyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu

dokumentów uzasadniaj ących ńożenię wniosku,

[Dowód: akta kontroli - karta 113]

W dniu 20.12.201,3 r, sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

I99 o.p. i po wyrażeniu zgody pruez (nazwisko nieczytelne) pracownik
administracyjny oraz pouczeniu o treści art. 233 k.k.

Z protokołu wynika że Spółdzielnia nie posiad a żadnych zobowiązań wobec ZUS, US,
baŃów lub innych instytucji finansowych. Wydatki poniesione w 2013 r. -
sanepidu dużymcomiesięczny,,, kor",lTj::il,ffi i:I*: 

* wymogów

miesięcznie. Średni dochód miesięczny wg informacji zawartej w protokole to
zł, W pozycji ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniaj ący złożony wniosek
wpisano: m.in. że Spółdzielnia głownie zajmuje się dożywianiem uczniów ze szkół, w tym
celu zątrudniono osoby , w tym osoby
również, że zatząd pełni fuŃcję społecznieo nie pobiera wynagrodzeń.

, podkreślono

[Dowód: akta kontroli - karty 111-112l

W dniu 23.122013 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § I o131zart,

216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120.64.2013 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego materiału dowodowego.
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[Dowód: akta kontroli - karta 110]



W dniu 30,12.20t3 r. organ podatkowy - Burmistrz'Kolbuszowej lan Zuba wydał, na

podstawie art. 67a § t pkt. 3, art. 67a § 2, art.207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12

§tycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,art,4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy zdniat3
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję nr
L.Fn.3l20,64.20t3 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za 2013 rok
w kwocie 2 118,00 zł za 20L3 r. W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentów
podanych ptzęz Spółdzielnie Socjalną,,Smak" we wniosku o umorzęnię z dn. 11.|2,20L3 t,
Ponadto w uząsadnieniu czytamy m.in., żę ,,(...),Burmistrz Kolbuszowej zncjqc sytuację
podatnika, postanowił przychylió się do wnioslru (,.,)".

[Dowód: akta kontroli - karta 109]

7.6.3. Rok 2014.

W dniu t5.t220l4 l (data wpływu) Spółdzie|nia Socjalna ,,Smak" zwtóciła się do
Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości
w podatku od nięruchomości za 201,4 r. Podątnik motywował wniosek tym, że Spółdzielnia
tozpoczęła działalnośó w 20t2 r, Ponadto przedmiotem działalności jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej człoŃów - osób
i , Jak zaznacza wę wniosku podatnikĘiałalnośó nie generuje.\
awtęczprzeciwniew2Ot4r.Spółdzielńiagenerowała \

[Dowód: akta kontroli - karta 121]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3I20,1.39,20t4 datowane na 16.|2.201,4 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, vłyznaczając, termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniaj ących złożenię wniosku.

[Dowód: akta kontroli - karta 120|

W dniu l9,I2.20I4 r, spotządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
l99 o.p. i po wyrażeniu zgody pczez (dane nieczfielne) oruzpouczeniu o treści art. 233 k.k.
Z protokołu wynika że Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązatt wobec ZUS, US,
posiada jednak

30.11.2014 r. wg protokołutó -
, przychód

ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniający złożony wniosek nie wpisano
nic, ZŃączono rachunek zysków i start za okres 01.01.2014 do 30.11.2014. ze stratą

Wydatki - koszty na dzień
, W pozycji
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[Dowód: akta kontroli - karĘ l17-1l9l



W dniu 22.12,2014 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § 7 orazart,
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3I20,1.39,2014 wyznaczające stronie siedmiodniowy
telmin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 116]

W dniu 3I.I2.20l4 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej Stanisław
Zuber - Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2, art. 207 ustawy o.p., art.

2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.

,,a" ustawy z dnia 13 listopadą 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
decyzję nr L.Fn.3120.1.39,2014 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości za201,4

rok w kwocie 2 173,00 zł, W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentów podanych
pruez Spółdzielnie Socjalną ,,Smak" we wniosku o umorzenie z dn. l5,I2,20I4 r. (data

wpływu). Ponadto w uzasadnieniu czlamy m.in.: ,,(.,,) Burmistrz Kolbuszowej znajqc

sytuację podątnika, postanowił przychylić się do wniosku (..,)",

[Dowód: akta kontroli - karta 115]

7,6.4. Rok 2016.

1. W dniu 15.01.2016 r. (data wpływu) Spółdzielnia Socjalna ,,Smak" zwróciła się do

Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości
w podatku od nieruchomości za 2015 r. Podatnik motywował wniosęk tym, że Spółdzielnia
rozpoczęła działalność w 2012 t. Ponadto przedmiotem działalności jest prowadzenie

wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej człoŃów - osób t

i Jak zaznacza wę wniosku podatnik za 2014 r. Spółdzielnia osiągnęła
w wysokości

zw|ązanego zbieżącą działalnością i potrzebą dostosowania waruŃów do przepisów prawa.

Spółdzielnia posiada równiez zobowiązane w wysokości które zobowiązana jest

a nie jest w stanie pokryć
utrzymania,

[Dowód: akta kontroli - karta 127]

W dniu 26,01,,2016 t, spotządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody pruez (nazwisko nieczytelne) - Prezesa Zarządu,
Z protokołu wynika, że Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS, US,
posiada jednak W pozycji ważny interes
podatnika lub interes publiczny uzasadniający złożony wniosek nie wpisano nic. Zńączono
rachunek zysków i start za okres 01.01.2015 do 31.12,2015,

3l

[Dowód: akta kontroli - karty 123-126|



W dniu 02,02.2016 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na

podstawie ań, 67a § 1 pkt. 3, ań, §7u § 2, art,207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia t2
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,aft,4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,ą" ustawy zdniat3
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3120.1,7.2016 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 173,00
zł za 201,5 r. W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentów podanych przez
Spółdzielnie Socjalną,,Smak" we wniosku o umorzenie z dn. 15.01.2016 r. (data wpływu).
Ponadto w uzasadnięniu czytamy m.in. ,,(,..) Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytttację
podatnika, postanowił przychylió się do wniosla,l (,..)'',

[Dowód: akta kontroli - karta 122]

2. W dniu 21 .12.20|6 r. (data wpływu) Spółdzielnia Socjalna ,,Smak" zwróciła się do
Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości
w Podatku od nieruchomości za 2016 r. Podatnik motywował wniosek tym, że Spółdzielnia
tozPoczęła działalnośó w 2012 r. Ponadto przedmiotem dzińalności jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej człoŃów - osób
i Jak zaznacza we wniosku podatnik działalność nie generuje
awtęcz przeciwnie w 2016 r. Spółdzielnia generowała

[Dowód: akta kontroli - karta 135]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.t,62,20l6 datowane na 27.L2,20I6 r.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania

Podatkowego, vlyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzas adn iaj ącyc h złożenie wnio sku.

[Dowód: akta kontroli - karta 134]

W dniu 28,12.20t6 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o tręści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzęz (nazwisko nieczytelne) - Prezesa Zaruądu.
Z protokołu wynika że Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązafi wobec ZUS, US,
posiada jednak - __, Na koniec listopada br. zgodnie
zinformacją zawartą w protokole W pozycji ważny interes
podatnika lub interęs publiczny uzasadniający-ńoiony wniosek wpisano, że Spółdzielnia
dziŃa terenie gminy Kolbuszowa w zakresie gastronomi dowoząc posiłki do szkół
i indywidualnych klientów. Załączono rachunek_ zysków i start za okres 01.01.2016 do
30.11.2016, ń oraz wydruk z ewidencji środków trwałych - rok 2016,
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[Dowód: akta kontroli - karĘ 130-133]



W dniu 29,12,2016 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 7, aft.,200 § I onz art,
2l6 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120,1,62,2076 wyznaczając stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 129]

W dniu 30,12.2016 r. organ ,podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej - Ian Zuba wydał, na
podstawie art, 67a § 1 pkt. 3, art, 67a § 2, art.207 ustawy o.p., art. 2-7 ustaWy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ań, 4 ust. 1 pkt 1 ,lit. ,,a" ustawy z dnia 1,3

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3l20,L62,2016 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości kwocie 2 I73,00 ń
za 2016 t. W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentów podanych ptzez

Spółdzielnie Socjalną ,,Smak'o we wniosku o umorzęnie z dn. 21,,122016 r, Ponadto

wuzasadnieniu czytamy m.in.: ,,(,,.) Burmistrz Kolbctszowej znajqc sytuację podatnika,
postanowił przychylić się do wnioslu (,,.)",

[Dowód: akta kontroli - karta 128]

7.6,5. Rok 2017.

Pismem z dnia 06,122017 r. (nieczytelna data wpływu) Spółdzielnia Socjalna ,,Smak"
zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie
umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za 201? r. Podatnik motywował wniosek
tym, ze Spółdzielnia rozpoczęła dzińa|ność w 2012 r. Ponadto przedmiotem działalności jest

prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej człoŃów - osób
i Jak zaznacza we wniosku podatnik działalność nie

generuje awręcz przeciwnie w 20I? r. Spółdzielnia generowała, ..

[Dowód: akta kontroli - karta 137]

W dniu 18.122017 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2, art, 207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12

stycznia l99'L r. o podatkach i opłatach lokalnych decyzję nr L.Fn.3120.t.87,2017
o umorzeniu zaległoŚci w podatku od nieruchomości kwocie 2 t73,00 ń za 20I? r.
W uzasadnieniu decyzji ptzychylono się do argumentów podanych ptzez Spółdzielnie
Socjalną ,,Smak". Ponadto w uzasadnieniu czytamy m.in. ,,(...) Burmistrz Kolbuszowej
znajqc sytuację podątniką, postanowił przychyltć stę do wnioslw (.,.)".
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[Dowód: akta kontroli - karta 136]



7,6,6, Rok 2018.

W dniu Z7JZ20I8 r. (data wpływu) Spółdzielnia §ocjalna ,,Smak" zwróciła się do

Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia zaległości
w podatku od nieruchomości za 2018 r. Podatnik motywował wniosęk tym, że Spółdzielnia
rozpoczęła działalność w 2012 t. Ponadto przedmiotem działalności jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą praaę jej człoŃów - osób
i

generowała

. Jak zaznacza podatnik we wniosku, Spółdzielnia w
w wysokości

roku zótg

lDowód: akta kontroli - karta 139]

W dniu 31|220t8 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej Jacek
Mroczek - Zastępca Skarbnika Kolbuszowej wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67a

§ 2, art. 207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, decyzję nr L.Fn.3120.1.61.2018 o umorzeniu zaległości w podatku od
nieruchomości w kwocie 2 t73,00 ń za2018 r. W uzasadnieniu decyzji przychylono się do
argumentów podanych przęz Spółdzielnie Socjalną,,Smak". Ponadto w uzasadnieniu czytamy
m.in.: ,,(...) Burmistrz Kolbuszowej znajqc sytuację podatnika, postanowił przychylić się do
wniosku (,..)",

[Dowód: akta kontroli - karta 138]

Z deklaracji podatkowych CIT-8, ńożonych ptzez Spółdzielnie Socjalną ,,SMAK" za lata
20I2-20t7, otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó
osiągniętych ptzez p odatnika dochodów kształtowała się następuj ąco :

Rok Prrychód (PLN) Dochód (PLN) Strata (PLN)
20t2
2013
20I4
2015
20I6
20t7

[Dowód: akta kontroli - karĘ 586,607-612|

W zgromadzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz
informacji o czynnościach majątkowych w których wystąpiła ww. Spółdzielnia:

[Dowód: akta kontroli - karta 586]
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Jak wynika z powyższych informacji podatnik Spółdzielnia, poza rokiem 2015, uzyskiwała
z pr ow adzonej działal ności.

7,1. Umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości ABS Sp. z 0.o.,

ul. Rzeszowska 12, 36_100 Kolbuszowa.

7,7,|, Rok 20l3.

W dniu 19.IL20I3 r. (data wpływu) ABS Sp. z o.o, zwróęiła się do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie przesunięcia w czasie zapŁaty zaległości
w podatku od nieruchomości oraz ewontualnego rońożęnia na raty, Podatnik motywował
wniosek tym, że częściowo nie prowadzą już działalności - dotyczy to sprzedaży aut

ajedynie ptowadzą serwis posprzedazowy. Obecnie trwa poszukiwanie najemcy, który
przejmie lokal' utrzymując zatrudnienie' 

[Dowód: aktakontroli - karta 153]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.59,2013 datowane na 18.11.2013 r,,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, vlyznaczając termin przesłuchania strony, informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniających złożenie wniosku, oraz oświadczeń i dokumentów w celu
ustalenia rodzaju pomocy.

[Dowód: akta kontroli - karta 152]

W dniu 02,12.2013 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i wyrażeniu zgody przez )razpouczeniu o treści art. 233 k.k.
Z protokołu wynika, że Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wobec zuS, US, baŃów lub
innych instytucji finansowych. Jak wynika z treści protokołu za 2012 r,

podatnika lub interes publiczny uzasadniający złożony wniosek wpisano m.in. że Spółka
obecnie prowadzi tylko usługi z zakresu obsługi samochodów, jednak powstała konkurencja
negatywnie odbiła się na działalności firmy. Z protokołu wynika, iz prowadzone
postępowanie podatkowe ma dotyczyó rońożenia na raty zaległości podatkowej w wysokości

, Do dokumentacji zńączono kopię za 2012 r., upoważnienie Prezesa
Zarządu do reprezentowania Spółki przez ,, formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

[Dowód: akta kontroli - karty 143_151]

W dniu 03.12.2013 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § | onzart.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120.59.2013 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowied zenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.
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[Dowód: akta kontroli - karta 141]



W dniu 12,12.2013 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 139 § 1, oraz § 4, art. 140 § l

oraz § 2, art, 216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120,59,2013 o wydłużeniu terminu
zakończenia postępowania podatkowęgo do dnia 30,12..2013 r., z uwagi na niedoręczenie
ptzez podatnika wymaganych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli - karta 142]

W dniu 30.12.20t3 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej lan Zuba wydał, na

podstawie art.67a § 1pkt.2,art.67b § 1pkt 1 otazart,49 § 1oraz § 2,art.207ustawyo.p.
ustawy z dnia t2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 3 ust. 1 lit. ,,a" ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3l20.59.2013 o:

- rcńożeniu na raty zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 45 077,50 ń
wrazz opłatą prolongacyjną w kwocie9 334,00 ń;
- umorzeniu odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 13 816,00 zł.

W uzasadnieniu decyzjiprzychylono się do argumentów podanychptzez Spółkę we wniosku
z dn. 19.11.2013 r. (data wpływu). Ponadto w uzasadnieniu zauważono, że wszystkię inne
należności publiczno-prawne są regulowane na bieżąco z wyjątkiem podatku należnego
gminie.

[Dowód: akta kontroli - karta 140]

7.7.2, Rok 20l5.

W dniu 22.04,2015 r. (data wpływu) ABS Sp. z o.o. zwróciła się do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o udzielenie pomocy w formię umorzenia zaległości w podatku od
nieruchomości z lat ubiegłych rozłożonych na raty decyzją z dnia 30.12.2013 r.,
(L.Fn.3120.59.2013). Podatnik motywował wniosek tym, że nastąpił spadek zapottzebowania
na usługi świadczonę ptzez firmę. W dokumentacji znajduje się formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o ': 2014 r,,
upoważnienie podpisane przęz Prezesą Zaruądu ABS Sp. z o,o. z dnia 04.05.2015 r. do
reprezentacji Spółki ptzęz

[Dowód: akta kontroli - karĘ 158, 160-169l

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3I20.t.20.20t5 datowane na 23.04.2015 r.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania stronyo informując o przedstawieniu
dokumentów uzasadniających ńożęnie wniosku.

[Dowód: akta kontroli - karta 159]

W dniu 06.05.2015 r, sporządzono protokót przosłuohąnia §trony po pouozoniu o trośOi art,

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzezl
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Z protokołu wynika, że Spółka nie posiada zobowiązah wobec US, baŃów lub innych
instlucj i fi nansowych, natomi ast p osi ada dwumi esię czne zaległo ści wobec

[Dowód: akta kontroli - karty 156-1§7]

W dniu 07.05.2015 r. organ podatkowy wydał na podstawie ań. 123 § 1, art. 200 § I oruzarl..
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120,L20.2015 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

tDowód: akta kontroli - karta 155]

W dniu 15.05.2015 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art, 67a § 2, art.207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art, 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia |3
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn,3IZ0,1.20,20l5 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie
10 314,00 ń otaz odmówił umorzenia zaległości w łącznej kwocie 9 605,00 ń.
W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że nie można zastosować zasady ,,interesu
publicznego", gdyż właśnie ze względu na interes publiczny, Burmistrz Kolbuszowej
powinien dążyć do uregulowania zaległości podatkowych ptzez podatnika. Stwierdzono, że
przesłaŃi w tym zakresie nie zachodzą, gdyż podatnik ma zabezpieczenie w posiadanych
nieruchomościach or az w b i eżących do cho dach z wykonyw anej dzińalności.

[Dowód: akta kontroli - karta 154|

7,1,3. Rok 2017.

W dniu 10.08.2017 r. (data wpływu) ABS Sp. zo.o, zwróciła się do Burmistrzą Kolbuszowej
z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie umorzenia części zaległości podatkowych wraz
z odsetkami. Podątnik w piśmie poinformowń,iż,,(,,,) zsodnie z prowadzonymi rozmowami
z Panem Burmistrzem dotyczącymi zaległości dokonaliśmy wpłaty 26 380 zł na poczet
zaległoŚci podatkowych". W zńączonym uzasadnieniu czylamy, że ,,Lłmorzenie części
zaległoŚci podatkowej porwoli nam na płynne przeorgąnizowanie struktury
przedsiębiorstwa". W dokumentacji znajduje się formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

[Dowód: akta kontroli - karty I72-178l

W dniu 11.08.2017 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
Podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67a § ż, art.207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12
stycznia t99I r. o podatkach i opłatach lokalnych decyzję nr L.Fn.3120,1.65.201,7
o umorzeniu zaległoŚci w podatku od nieruchomości za miesiące od sierpnia 2016 r. do
grudnia 2016 t. w kwocie 11510,00 zł oraz za miesiące od stycznia 2Ot7 r. do czerwca
2017 t. w kwocie 13 813,00 ń. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że i ,,rozpatrując sprawę,
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Burmistrz Kolbuszowej wziqł jednak pod uwagę sytuację Spółki, którą od lat prowadzi

działalność gospodarczq na terenie gminy Kolbuszowa oraz fakt, że zatrudnia osoby z terenu

naszej gmlny (.,.)".

[Dowód: akta kontroli - karta 171]

Z dek|aracji podatkowych CIT-8, zŁożonychptzęz spółkę ABS Sp. z o,o, za|ata2012-2017,
otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó osiągniętych ptzez
podatnika dochodów kształtowała się następująco:

[Dowód: akta kontroli - karta 586, 613-618]

W zgromadzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowogo w Kolbuszowej znajduje się wykaz
informacji o czynnościach majątkowych w których wystąpiła ww. spółka:

o

[Dowód: akta kontroli - karta 619]

Jak wynika z powyższych informacji sytuacja finansowa spółki nie kształtowała się
w jednolity sposób - raz był to , innym razem

7.8. Umorzenie zaleglości podatkowych w podatku od nieruchomości Grafmar Sp. z o.o.,

ul. Wiejska 43,36-100 Kolbuszowa Dolna.

7.8.1. Rok 2012.

W dniu 12J120t2 r. (data wpływu) Grafmar Sp, z o.o. zwróciła się do Burmistrza
Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie tońożęnia na raty zaległości
w podatku od nięruchomości z lat ubiegłych oruz o umofzenie odsetek za nieterminową
wpłatę. Podatnik poinformował we wniosku o wpłacie należności głównej w u,ysokości

zł za okres od 08.201 1 do 1 1.201 1 zńączając,potwierdzenie przelewu.

Dochód (PLN)
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[Dowód: akta kontroli - karĘ 191-192|



Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.28.2012 datowane na 16,IL20I2 r,,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
Podatkowego, vlyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
Przedstawienia dokumentów uzasadniających złożenie wniosku oraz złożenia stosownych
oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli - karta 190]

W dniu 29,l1.2012r. organ podatkowy wydał postanowienie L.FN.3 I20.28.Izna podstawie
art. l39 § 1 oraz § 4, art. 140 § I orcz § 2, art. 216 ustawy o.p. informujące podatnika, iż
załatwienie sprawy w ustawowym terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność
przeprowadzęnia postępowania wyjaŚniającego wskazując nowy termin zńŃwięnia sprawy
do dnia 28.12.20|2 r.

[Dowód; akta kontroli - karta 189]

W tym samym dniu, tj. 29.11.2012 r., organ podatkowy wydał na podstawie art, 123 § 1, art.

200 § l oraz art,216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120,L28.2012 wyznaczające stronie
siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału
dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 188]

W dniu 17.|22012 t. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody przęz t - Prezesa Zarządloraz pouczeniu
o treści art. 233 k.k.

Z protokołu wynika, że Snółka nosiada:

- ok. ,wtym

- koszty związaniaz dziń, produkcyją I-X 2012 ok.
Wg oświadczeniapodatnika przychody za okres I-X20I2 wyniosły

'W dokumentacji znajduje się ńwnież potwierdzenie przelewu z dni,a to,Lz,2olzr. na kwotę
, zatytułowanego: ,,podatek od nieruchomości - nąleżność główna _ za miesiqce

" oraz pismo zdńa11,122012 r. dotyczące

[Dowód: akta kontroli - karĘ 184-187l

W dniu 24,I2.2Ol2 r. do Urzędu wpłynęło zawiadomienie opatrzone datą 06.t2,2O12 r,
podpisane ptzez Nadzorcę Sądowego
Grafmar Sp. z o.o. zmożliwością zawarcia układu dłużnika.

o ogłoszeniu upadłości

[Dowód: akta kontroli - karta 183|

W dniu 28,12.2012 r. organ podatkowy wydał postanowienie L.FN.3I2o.28.12 na podstawie
art. 139 § 1 oraz § 4, art. 140 § l oraz § 2, arl.216 ustawy o.p. informujące podatnika, iż
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załatwięnie §prawy w ustawowym terminie jest niemożliwo z uwagi na koniecznośó

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wskazując nolyy termin załatwienia sprawy
do dnia 28.01 .2013 t.

[Dowód: akta kontroli - karta 182J

Do dokumentacji zńączono również opinię prawną radcy prawnego, o którą zwrócił się
Skarbnik Kolbuszowej. Opinia ta dotyczyła w}dania decyzji ptzez organ podatkowy na
Podstawie art. 67a ustawy o.p. w sytuacji, gdy wobec wnioskodawcy ogłoszono upadłośó
układową. W ptzekazanej dokumentacji znajduje się również potwierdzenie ptzelewu na
kwotę

za miesiące r. _ .

z dnia 25.01.2013 tytułem podatek od nieruchomości - należność główna

[Dowód: akta kontroli - karty 180-181]

W dniu 28.01 .2013 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
podstawie art, 67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2, art.207 ustawy o,p., art. 2-7 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,art,4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy zdnia13
listopada 2003 r. o dochodąch jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3 t20.28,20l2 o:
, umorzęniu zaległoŚci w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 4 530,00 zł, za
miesiące listopad i grudzień 2012t.;
, umorzeniu odsetek od zaległości podatkowej za miesiące od grudnia 2011 do pńdziemika
2012t. w łącznej kwocie 3 004,00 zł;
- to7fożeniu na raty za\egłości podatkowej w łącznej kwocie 24 839,00 za miesiące od
grudnia 2011 r. do pażdziernika 2012 r.

W uząsadnieniu decyzji organ wskazuje m.in., iż ,,(,,.) Burmistrz Kolbuszowej wziqł pod
uwagę sytuację Spółki, która od lat prowadzi dziąłąlność gospodarczq ną terenie gminy
Kolbuszowa, jej zaangażowąnie w rorwój Jirmy oraz fakt, że zatrudnia osoby z terenu naszej
gminy (,,,)",

[Dowód: akta kontroli - karĘ 179]

7,8,2. Rok 2014.

1, W dniu 23.0I.2014 r. (data wpływu) Grafmar Sp. z o;o. zwTóciła się do Burmistrza
Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie rczłożenia na raty zaległości
w podatku od nieruchomości za miesiące od kwietnia do sierpnia 2Ol3 t. otaz o umorzenie
zaległości \yraz z odsetkami za okres od września do grudnia2013 r. Pod,atnik poinformował
we wniosku o wpłacie zaległości za styczeń i luty 20t3 r. w wysokości '. oraz za
matzegZ}l3 r. w wysokości lńączając w tym przypadku potwierdzenie przelewu.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 198-199]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn3t20,5,20t4 datowane na 24.01.2014 r.,
informująoe podatniką o w§zczęoiu na podstawię art. 1ó5 u§tawy 0,p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
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przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wniosku oruz ńożenia stosownych
oświadczeń

[Dowód; akta kontroli - karta 197]

W dniu 28.01 .2014 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o. treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody przęzt : Prezesa Zarząduoraz pouczeniu
o treści art. 233 k.k.
'Z plotokołu.wynika, ze Spółka posiada -..' ilg oświadczenia nodatnika

zaś za listopad ; .

ofaz
2013 były na poziomie

[Dowód: akta kontroli - karĘ 195-196]

W dniu 03.02.2014r. organ podatkowy rłydał na podstawie art. 123 § 1, at1. 200 § I oraz art,

216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120.5.2014 wyznaczające stronie siedrniodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

lDowód: akta kontroli - karta 194]

W dniu 17,02,2014 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba łydał, na

podstawie arl. 67a § 1 pkt. 3, art. 67a § 2, art,207 ustawy o.p., art. 2-7 ustavly z dnia 12

stycznia 199I r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn.3120. 5.2014 oz

- umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 7 062,00 ń, ,u
miesiące wrzesień, pażdzicmik i listopad 2013 t,;
- odmowie umorzenia zaległości za grudzieri 2013 t. w kwocie 2 354,00 ń;
- umorzeniu odsetęk od zaległości podatkowej za miesiące od kwietnia 2013 do sierpnia
2013 r, w łącznej kwocie 809,00 zł;
- tońożęniu na raty zaległości podatkowej w łącznej kwocie II 770,00 za miesiące od
kwietnia 2013 t, do sierpnia 20L3 t,

W uzasadnieniu decyzji wskazuje się m.in., że ,,organ podatkowy wziqł pod uwagę sytuację
Spółki, która od lat prowadzi działąlność gospodarczq ną terenie gminy Kolbuszową, jej
zaangażowanie W rorwój Jirmy orazfakt, że zatrudnia osoby z terenu naszej gminy".

[Dowód: akta kontroli - karty 193]

2. W dniu 04J,22014 r. Grafmar Sp. z o.o. w upadłości układowej zwróciła się do Burmistrza
Kolbuszowej z wnioskiem o udzielenie pomocy (niestanowiącej pomocy publicznej)
w postaci umorzenia zaległości w podatku od nięruchomości za mie§iąo listopad 2014 r, onz
o umorzenie kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę od zaległych rat za okres od I_XI
2014 r. Podatnik zobowiązń się we wniosku do dokonania zapłaty należności g}6wnej za
miesiące od I-X 2O14 r. w dniu 04.12,2014 r, w kwocie 24 I35,00 zł. Podatnik poinformował
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.,,. _, . .,:,.,l-;l 
..,

o : , r., konsekwencją których było postanowienię Sądu Rejonowego

w Tarnobrzegu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu w ramach
ugody z wierzycięIami otaz o zawarciu takiego układu, co potwierdza postanowienie Sądu
Rejonowego w Tarnob ruegu z dnia 15 listopad a20|3 r,

IDowód: akta kontroli - karta 204]

W dniu 08.12.2014 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez .'- Pręzesa Zarząduorazpouczeniu
o treści art.233 k.k.

/Z protokołu wynika, że Spółka posiada

.,,. Spółka posiada również
i.' 

fn_-_-
[Dowód; akta kontroli - karĘ 202-203|

W dniu 09.t2,20t4 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § I oruz art.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120,1,36,20t4 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem. wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

IDowód: akta kontroli - karta 201]

W dniu 12,12.201,4 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, ań. 67a § 2, art.207 ustawy o.p., art: 2-7 ustawy z dnia t2
stycznia t991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,art.4 ust. l pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L,Fn.3 I20. 1.36.20t4 o:
, umorzeniu zaległoŚei w podatku od nieruclromości w łącznej kwocie 2 413,00 zł, za
miesiące listopad 2014 r,;.

- umorzeniu odsetek od zaległości podatkowej za miesiące od stycznia 2014 do października
2014 t, w łącznej kwocie l l43,00 zł.
W uzasadnieniu decyzji wskazuje się m.in., że ,,(...) Burrnistrz Kolbuszowej wziął pod uwagę
sYtuację Spółki, która od lat prowądzl dzżąłąlność gospodarczq ną terenie gminy Kolbuszową,
jej zaangażowa 

,nie 

w roałój Jirmy orazfakt, że zatrudnia osoby z terenu naszej gminy (...)".

lDowód: akta kontroli - karta 200]

7.8.3. Rok 2016.

W dniu 02,02.2016 r. (data wpływu) Grafmar Sp. z o.o. w upadłości układowej zwróciła się
do Burmistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie zaległych zobowiązańw porlatku od
nieruchomoŚci za miesiące III-V 2015 t. otaz o umorzenie kosztów upomnienia i odsetek za
nieierminową wpłatę za miesiące III-IX 2015 r. Podatnik zobowiązń się we wniosku do
wpłaty należnośoi głównej za miesiąoę YI-IX 2015 r. w wysokośoi 9 652,00 zł w tęrminio do
dnia 09.02.20t6 r. Podmiot uzasadnił swoja prośbę
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której dokonują comiesięcznych spłat rat układu, przez co spółka ma 
,

z regulowaniem bieżących zobowiązań, W przekazanej dokumentacji znajdrrje się formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minirtris.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 208,żI2l

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn,3120.L9,2016 datowane na 08.02.2016 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, wyznaęzając ternrin przesłuchania strony, informując o koniecznóści
przedstawienia dokumęntów uzasadniających ńożenie wniosku oruz ńożenia stosownych
oświadczeń

lDowód: akta kontroli - karta 207]

W dniu 24,02,2016 r. organ podatko-wy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § 1 orazart.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3l20,L9.2016 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 206]

W dniu 02,03,20116 r, organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na

podstawie art, 67a § 1 pkt. 3, art, 67a § 2, ń.207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12

stycznia t991 r, o podatkach i opłatach lokalnych,art.4 ust. 1 pkt t lit. ,oa?nustawy zdnia'1r3
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr
L.Fn,3120. 1,9,2016 o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie
7 242,00 zł zamiesiące od marca do rnaja 2015 r. oraz umorzeniu odsetek od zaległości
podatkowej za miesiące od czerwca 20 1 5 r. do grudnia 2015 t. w łącznej kwocie 39I ,00 ń,
W uzasadnieniu decyzji przychylono się do argumentacji podatnika.

W uzasadnieniu decyzji wskazuje się m,in., że ,,(,,.) Burmistrz Kolbuszowej wziqł pod uwagę
sytuację Spółki, która od lat prowadzi działalność gospodarczq ną terenie gminy Kolbuszową,
jej zaangażowante w rozwój Jirmy oraz jhkt, że zątrudnla osoby z terenu naszej gminy (..,)".

[Dowód: akta kontroli - karta 205]

Z deklaracji podatkowych CIT-8, ńożonych przęz,,GRAFMAR" Sp. z o.o." za |ata 201I-
2017, otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó osiągniętych
przęz, podatnika dochodów kształtowała się następująco:

Rok Przychód (PLN) Dochód (PLN)
201l
2012
2013
20l4
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[Dowód: akta kontroli - karĘ 587,620-626l

W zgromadzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz
infomracji o czynnościach majątkowych w których wystąpiła ww. spółka:

[Dowód: akta kontroli - karta 586]

7.9. Umorzenie zaleglości podatkowych w podatku od nieruchomości
prowadzącemu dzialalność gospodarczą,,

_ l" zmienionej w 2016 roku na ,,l
,,.

7.9.1" Rok 2013.

W dniu 19.1t.2013 r. (data wpływu) zwrócił się do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o umorzenie IV ruty podatku od nieruchomości za 2013 r. Podatnik
poinformowŃ, że ma

. w płatnościach
wobec
przeterminowane

finansowe, nie zalega w płatnościach do ZUS czy US, ale ma

, wg podatnika na dzień 31.10.20t3 r. zobowiązania

r,.i...' . ń, wtym
zaś zobowiązania wobec wszystkich kontrahentów wynoszą

Podatnik poinformował również, iż l . pozostała kwota
orazl . Do wnioskuzńączono RZS porównawózy wg

stanu na dzień 30.09.2013 i : r.rO.ZÓr3 w których wykazarre zostały

[Dowód: akta kontroli - karĘ 218-220|

Organ podatkowy spotządziŁ pismo L.Fn.3123.I43,20t3 datowane na 26,11.2013 r.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstarvie art, 165 ustawy o,p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wniosku. otaz złożęnia stosownych
ośrviadczeń.

.[Dowód: akta kontroli - karta 217|

W dniu 1,t,Iz,20I3 r, sporządzono protokół przosłuchania §trony po pouczęniu o treści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzęz Draz pouczeniu o treści art. 233 k.k.

. ,,,
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z protokołu wynika, ze
oraz

kwotę , które 
_

l wobec

, W protokole podatnik podkreśla, iż

l prowadzi

, posiada:

t

obecnie nie prowadzi żadnych inwestycji, a w związku z okresem zimowym koszty
utrzymania nieruchomości (prąd, gaz) są znaczniewyższe.

[Dowód: akta kontroli - karty 215-216l

W tym samym dnirr tj. 11,|2.2013 r. organ podatkowy wydał na podstawię art. 123 § 1, art,

200 § l oraz aft, 216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3123.I43.2013 wyznaczające strotrie

siedmiodniowy teimin, celetn wypowiedzcnia się odnośnie zabranego materiału
dowodowego.

[Dorvód: akta kontroli - karta 214]

W dniu I7,I2,ż0I3 r. organ podatkorvy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
podstawie art.67a § 1 pkt 3 i § 2, art.207 ustawy o.p., art. lc, att. 2-5, art,6 ust. 1-8 ustawy
zdnia12 stycznial99l t, o podatkach i opłatach lokalnych, art.1-4, aft. 6, art.6a, art. 6c, art.

12ustawy zdnia 13 listopada}}}3 r. opodatkurolnym, art.4 ust. 1pkt laustąwy zdnia13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję
nr L.Fn.3t23,1,43.2013 o umorzeniu zaległości podatkowej w łącznej kwocie 9 016,00 ń za
okres IV ruty 2013 r,

W uzasadnieniu decyzji oryan podatkowy powielił argumentację podatnika opisaną we
wniosku o ptzyznanie ulgi.

[Dowód: akta kontroli - karta 213]

7,9,2. Rok 2014.

W dniu |g,I1,201,4r. (data wpływu) zwrócił się do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o umorzenie IV raty podatku od nieruchomości za ż:9_14 r. Podatnik
poinformował, że ma trudności finansowe,każdy miesiąc : , nre
zalega w płatnościach do ZUS. Do wniosku zńączono za2013, RZS porównawczy wg
stanu na dzień 3I.12.2013, 30.06.2014,30.09,2014,31,I0.20I4 z których wykazane zostały

[Dowód: akta kontroli - karty 226-233]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3|27.104.20l4 datowane na 2L1,1,2OI4 r.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony,. informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wniosku otaz złożęnia stosownych
oświadczeń.
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W dniu 01,12,ż014 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczęniu o treści art,

199 o.p; i po wyrażeniu zgody ptzęz oruzpouczeniu o treściart. 233 k.k.

. J t J'
Z protokołu wynika ze prowadzi

otaz _ ..,

Ponadto podatnik posiada

[Dowód: akta kontroli- karty 223-224l

W tym samym dniu tj. 0l.t2.20l4 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art.

200 § t orcz art.216 ustawy o.p. postanowienie.L..Fn 3I23.I04.2O!4 vłyznaczające stronie
siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabtanego materiału
dowodowego.

[Dowód: akta kontr o|i-karta222J

W dniu |2,t2.20t4 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na

Podstawie aft. 67a § 1 pkt. 3 i § 2, art.ZO7 ustawy o.p., art. lc, art. 2-5, aft.6 ust. 1-8 ustawy
zdnia t2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 1-4, att, 6, art.6a, art,6c, art.
12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o podatku rolnym, art. 4 ust. 1 pkt la ustawy z dnia t3
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3l23. 104.2014 o umorzeniu zaległości podatkowej zaIY ratę2014 r. w łącznej
kwocie 7 266,00 zł,
Uzasadnienie decyzji jest tej samej treści co uzasadnienie do decyzji z dnia 17 .12.2013 r.

[Dowód: akta kontr oli - karta 221|

7.9.3. Rok 2015.

W dniu 18.11.2015 r. zwrócił się do Burmistrza Kolbuszowej
z wnioskiem o umorzenie ostatniqi raiy podatku od nieruchomości za 2015 r. Podatnik
poinformował, żę

Wnioskodawca wraźnię zaznaczar że nie powinno się bceniió po t/m co litóś ma lecż po
kłopotach finansowych. Jak podkreśla podatnik,
ama na to , bo jak sam twierdzi

_ :. Do wniośku, , zaktótę zapłacił
załączył za2014 r., RZS porównawczy wg stanu na dzień 3I.t2.20t4 r., 31.10.2015 r.

zą okres 01,01.2015 r. - 31.08.2015 r., 01.01 .2015 r.-31.10,2015 r., 01.01.2015 r.
3I.12.20|5 r., 01.01.2015 r. - 31.01.2015 r., 01.01.2015 t, - 28.02.20t5 t,,01.01.2015 r.-
31.03.20t5 r., 01.01.2015 r. - 30.04.20L5 r., 01.0l .2015 r._ 31.05.2015 r., 01.01.2015 r.-
30.06.2015 r.,01.0i.2015 r, - 31,07,2015 r.,01.0l .2015 r. - 31.08.2015 r.,01.01.20l5 r. -
30.09.2015 r., 01.0l .2015 r. - 30.10.2015 r.,01.01.2015 r. - 30.11,20t5 t,,
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Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3l27,742015 datowane na 23,11.20t5 r.,

informujące podatnika o ,wszczęciu na podsta,,vie art. 165 ustawy o,p. postępowania

podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wniosku otaz ńożenia stosownych

oświadczeń

[Dowód: alrta kontroli - karta 238]

W dniu 0LI2,2015 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

l99 o,p. i po wyrażeniu zgody przezi orazpouczeniu o treści art. 233 k.k.
p PosiadaZ protokołu wynika, że : prowadzi

," Jeśli

. Snłaca

Posiaclt

"ho4 
o wvclatki. to mięsięczqymi kosztarni podatnika są

wynosi __.

podatnik podkeśla, iz chce

planuje

podatkowy wskazń, iz wychodząc naprzeciw
udzielił mu ulg w postaci umorzeń.

w miesiącach letnic_h wB podatnika,
W protokole

gdyż

[Dowód: akta kontroli - karty Zle-afll

przedsiębiorcy w 2013 i 2014 t,.

[Dowód: akta kontroli - karta 234]

zaskażył decyzje Burmistrza

. , a jak nie ma

W tym samym dniu tj. 0L12.20t5 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. l23 § 1, art.

200 § I otaz art,216 ustawy o.p. postanowięnie L.Fn 31,27,74,2015 wyznaczające stronie

siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnbśnie zabranego materiału

dowodowego.

[Dowód: akta lrontr.oli - karta 235]

W dniu 14.12,2015 r. organ podatkowy - Burmistlz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
podstawie aft.67a § 1 pkt,3 i § 2, art,207 ustawy o.p., atl. lc, art. 2-.5,art,6 ust. 1-8 ttstałvy

z dnia t2 stycznia I99l r. o podatkach i opłatach lokalnych, art, I-4, art, 6, alt. 6a, art. 6c, art.
12 ustawy z dnia 13 listopada?QO3 r. o podatku rolnym, art. 4 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytolialnego decyzję
m L,Fn.3I27.74.201,5 o odmowie umorzenia za|eg}ości podatkowej w łącznej kwocie
7 284,00 ń za ol<ręs IV raty 2015 t. W ttzasadnieniu decyzji organ podatkowy stwierdził, że
wnioskodawca cńy czas rczbudowuje działalnośó czego nie można uznać za , gdyż są to
inwestycje mające na celu w przyszłości polepszenie sytuaoji bytowej. Ponadto organ

Jak wynika z przekazanej dokumentacji
Kolbuszowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczęgo w Tarnobrzegu, które to rv dniu
9 lutego 2016 t. wydało decyzję SK0-403/A/5612016 uchylającą w całości decyzję organu
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, - , , .- '- 
"1,j.1 

.; i'r,l ...1 , ..

I instancji i ptzekaĄącą sprawę do ponownego rczpafizęnia, stwierdzając uchybienia

w zakręsie uzasadnienia decyzj i wydanej ptzęz Burmistrza.

IDowód: akta kontroli - karĘ 26g-265]1

Biorąc pod uwagę powyższe Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn,3I20,|6,20I6
datowane na 07 .03.2016 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy
o.p. w związkv z decyzją SKO postępowania podatkowego, wyznaczając termin

Przesłuchania strony, informując o konieczności przedstawienia dokumentów
uzasadniających ńożenie wniosku oruz ńożęnia stosownych oświadczeń.

[Dowód : akta kontr o|i - karta 262|

W dniu I6,03,20t6 t, spotządzono protokół przesłuchania strony
199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez
Z protokołu wynika, że prowadzi

po pouczeniu o tręści art.

.,Posiada

Jeśli chodzi

letnich wg podatnika,
. W protokole podatnik podkreśla,

gdyż planuje

o wydatki to miesięczne koszty'iodafnika to:

, a Jak nle ma

iż chce

W *i..ią.u"r,

[Dowód: akta kontroli - karty 260-26t|

W tym samym dniu tj. 16.03.2016 r. organ podatkowy wydał na podstawie ań. 123 § 1, art.

200 § I oruz art,2t6 ustąwy o,p. postanowięnie L.Fn 3120.16.20t6 wyznaczające stronie
siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału
dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 259|

W dniu 24.03.2OL6 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
podstarvie art.67a § 1 pkt. 3 i § 2, aft,207 ustawy o.p., art. lo,.art. 2-5,aft.6 ust. 1-8 ustawy
z dnia !2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, at!, 1-4, afi..6, afi,, 6a, art,6c, art.
12 ustawy z dnia 13 listopada}}}3 r. o podatku rolnym, art. 4 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.3|20.t6.20I6 o umorzenirt .ząległości podatkowej w Łączlej kwocie
7 284,00 ń, za okres IV raty 2015 r. W uzasadnieniu decyzji oryan podatkowy powielił
argumentacj e podatnika.

[Dowód: akta kontroli - karta 258]
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?;9.4, Rok 201B.

W dniu 30,07,2018 r. (data wpłyrvu) zwróci! się clo Burnristrza l(olbuszowej
z wnioskiem o umolzettie ,,opłaty drggowej" za miesiące maj i czerwiec; Podatnik
poinformowń, że chodzi o samochód ,

', który słuzy mu do celów
prywatnych, a nie zarobkowych. WyjaŚnił; ze samochód został pruez niego rvyrejestrowany
dnia. 29.09,2017 do dnia 30.04.2018, a następnie dokurnenty wraz z tablicami odebrał
zUrzędu dopiero w dniu,02.07 ,2018 r. z powodrr W związku z Lym rł, okresie iyin
samochód nie był używaly, stał w garażu. We wniosku podatnik zaznaczył, że do wniosktt
dot. ubezpieczenia pojazdu przychyliło si1 Do wniosku zńączono decyzję o cz&sowyn
wycofaniu pojazdu z ruchu, pisnro ze Starostwa Powiatolvógo w Kolbuszowej z prośbą
o odbiór dowodu rejestracyjnego wraz z tablicami.

[Dowód: akta kontroli - karty 269-2'10,212l

Organ podatkowy spotządził pismo L.Fn.3124.2522018 datowane na 01.08.2018 r.,
infonnujące podatnika o, wszczęciu na podstawie art, 165 ustąwy o.p. postępowania
podat'kowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wrrioskv otaz ńożęnia stosownych
oświadczeń

[Dowód: akta kontroli - karta 271]

W dniu 10:08.2018 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody przez

Z protokołu wynika, ze przedstawił lv kivocie
chodzi o wydatki, to podainiki za 2017 r, zę -._ zł.

wskazń, iz większość dochodow pochłania

[Dowód: akta kontroli - karta 268]

Wdniu 13.08.2018 r. organpodatkowywydałnapodstavrię ąrt. 123 § 1, art.20o § 1 orazart.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124.2,52.2018 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 267]

W dniu 29,08,2018 r. organ podalkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba rvydń, na
podstawie art. 67 a § i pkt. 3, art.67a § 2, art.207 ustawy o.p., art. 8-12b ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3 t24,2.52,2018 o:
- umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od środków tran§portowych za częśó I raty
w kwocie 185,00 zł;
- odmowie umorzenia zaległoŚci podatkowej w podatku od środków transportowych za częśó
I raty kwocie 185,00 zł.

Jeśli
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W uzasądnieniu decyzji organ podatkowy stwierdził, że nię zaistnińa przesłaŃa ważnego

interesu putlicznego, zaś co do ważnego interęsu podatnika organ ani nie stwierdził jej

zaistnienia ani nię wykluczył, Ze wzg!ę_du na podatnika oruz fakt niekorzystania
przez nie go z pojazdu postanowił częściowo umorzyć zal egłośó.

Z deklaracji podatkowych PIT-36, ńożonych ptzez za lata 2011-20|7,
otrzymanych zUtzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokość osiągniętychprzez
podatnika dochodów kształtowała się następuj ąco :

t) Przychody i dochody osiągnięte z tytułu pobieranych świadczeń:

Rok Prrychód (PLN)
iljl

Dochód (PLN)
2011
20L2
20t3
2014
2015
2016
20l7

2) Przychody i dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

Rok Prrychód (PLr,{) Dochód (PLN) Strata (PLN)
20tL
z012
2013
2014
20l5
20t6
20|7

[Dowód; akta kontroli - karĘ §88,638-644]

W zgrcmadzonej dokumentacji z Utzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz
informacji o czynnościach majątkowych, w któr,ych wystąpił ww. podatnik:

1)

2)
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3)

5)

,,i,

[Dowód: akta kontroli - karta 645]

Jak wynika z powyższych informacji sytuacja finansowa podatnika, mając na względzie
osiągane kształtowała się w zmienny sposób, w większości notując
z dzińalności gospod ar czej,

7.10. Umorzenie zaleglości podatkowych lv podatku od nieruchomości ,zam,
, prowadząc€mu działalność gospodarczą ,,

7.I0,1. Rok 2016.

Pismem z dnia24,08.20l6 r. (data wpływu 24.08,2016 r.) l zwrócił
się z wnioskiem o umorzenie częściowe lub całkowite podatku od nierqchomości za 2016 r,
Podatnik poinformolvń, że w poprzednirn roku firma i zamknęła

i planujewynik Podatnik wskazał, iż zatrudnia
wnioskodawca podkreślił, ze podatek w takiej wysokości w okresie

rozwoju firmy i zwiększenia jest zby| dużym obciążeniem. Do wniosku
załączono decyzję w sprawie zmiany wymiaru zobowiązania pieniężnógo na 20L6 t., wydruk
- bilans firmy za201,5 r., bilans firmy za okres 2016.01.01 -31,07.2016.

[Dowód: akta kontroli - karĘ 282-286l

W związku z powyższym organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.4.12,201,6 datowane
na 25.08.2016 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ttstawy o.p.
postęPowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchatria strony, informując
o koniecznoŚci przedstawięnia dokumentórv uzasadniających ńożenie wniclsku oruz złożenia
stosownych oświadczeń,

[Dowód: akta kontroli - karta 281]

W dniu 05.09.2016 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wytażeniu zgody przez
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Z protokołu wynika, że prowadzi ,

lW

', posiada

, Spłaca J ..9 ..
, Wg wnioskodawcy comiesięcznymi kosztami są:

W protokole podatnik podkeila, iZ działi|nośó faktycznie
prowadzona jest od stycznia br., wcześniej trwały pracę ptzy

W dokumentacji znajduje Śię wydruk z CEiDG.

[Dowód: akta kontroli - karty 276-2771280|

W dniu 07 ,09 .2016 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. l 23 § l ; art,200 § I oraz art.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120.4,12,2016 wyznaczającę stronie siedmiodniovuy
termin, celem wypowied zęnia się odno śnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 274]

W dniu 22.09.2016 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 139 § I oruz § 4, art. 140 § 1

oraz § 2, art.216 ustawy o,p. postanowienie L,Fn.3I20.4,I2,201r6 informujące stronę
o wYdłużeniu terminu zakolrczęnia postępowania podatkowego do dnia 21.10.2016 r., z uwagi
na opóźnienię w doręczeniu wymaganych pism.

IDowód: akta kontroli - karta 275]

W dniu 13.10.2016 r. organ podatkowy - z upoważnieniaBurmistrza Stanisław Zvbęt -
Skarbnik 1vydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, afi,67b § 1 pkt 1, art.207 ustawy o.p., art.
2,7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.2-Ą,,6,6a,6c, !2
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym orcz at1,4 ust.. 1 pkt 1 a,b ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jedntlstek samorządu terytorialnego, decyzję ff
L.Fn.3|20.4.I2,2016 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za
częŚÓ III rutY 2016 r. w kwocie 2 065,00 zł i odmowie umorzęnia w pozostałej części III raty
w wysokości? 064,00 ń.
W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy powielił argumentację podatnika opisaną lve
wniosku o przyznarlie ulgi, postanawiając w części odmówió ulgi. W uzasadnieniu organ
Podatkowy stwierdził, iZ nie można rozpatrywaó kwestii umorzenia IV raty z uwagi iż
należnoŚÓ ta nie stała się wymagalna, nie odniósł się jednak do kwestii I i II raty za20!6 t,

,. Jest właścicielen

t, ponadto posiada \
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7.10.2. Rok 2017.

1. Pismem z dnta 1'/.01.2017 t. (nieczytelna data wpływu) _ zwrócił się do

Burnlistrza Kolbuszowej z wnioskiem o umorzenie częściowe lub całkowite IV raty podatku

od nieruchomości za 2016 r. Podatnik poinfotmowń, że w poprzeclnim roku firma

- zamknęła wynik
i planuje

podkreślił, że podatek w takiej wysokości w okręsie rozwoju firmy i zwiększenia'
jest zbyt duzym obciążeniem. Do wniosku załączono wydruk - bilans firnry za2016 t.

[Dowód: nkta kontroli - karfy 289,303]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3l20,4.L20l7 datowane na 18.01.2017' r.,

irrformujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, vlyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów. uzasadniających ńożerrie wniosku oraz złożęnia stosownych

oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli - karta 302]

W dniu 31.0L201,7 r, sporządzono protokót przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrazeniu zgody ptzez

Z protokołu wynka, że prowadzi

Spłaca l
|. We wnioskodawcy comiesięczne koszty to: i

W protokole podatnik podkreśla, iż działalność się iozwija i nie

prZynOSl

W przekazanej dokumentacji znajdują się równiez cztęry decyzjelzaświadczenia o
,- 3 wydane ptzez Starostę Kolbuszowskiego, 1 ptzez Agencję Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictlva oraz irrne pisma, decyzje i wydruki.

[Dowód: akta kontroli - karty 290-301]

W tym salnym dniu tj. 3L01,20l7 r. organ podatkolvy wydał na podstawie art. 123 § 1, art.

200 § L oraz art. 216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn.3120.4.1,20i7 wyznaczające stronie
siedmiodniowy termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału
dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 288]

W dniu 1,6.02.2017 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zubęr -
Skarbnik wydał, na podstawie ań. 67a § 1 pkt. 3, art.67b § 1 pkt 1, art.2O? ustawy o.p., art.

2-7 ustawy z dnia 1,2 stycznia 199l r, o podatkach i opłatach lokalnych, art,2-4, 6, 6a, 6ę,1,2

- , Podatnik wskązaŁ,'3,i:H1:i

,l. Jest właścicięlem
ponadto posiada
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ustawy z dnia 15 listopada 1,984 r. o podatku rolnym otaz art,4 ust, 1 pkt l a,b ustawy z dnia

13 listopada 2003 r, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję ff
L.Fn.3120.4.1,2017 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości zaczęŚĆ

IV raty 2016 r. w kwocie 2067,00 zł i odmowie umorzenia lv'p,ozostałej części III raty

wwysokości2067,00 ń,
W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził m.in,, iż"(,,.) Pan prowadzi dziąłąlność
gospodarczq we _ nieruchomości, co znącznie obniżą koszĘ opłat, Nie' zalega
z płatnościąmi wobec innych.podmiotów, takich jak ZUS czy Urzqd Skarbowy, ą należności

wobec Gminy należy trąktować na równi z innymi opłatami. Fakty te nie stanowiq podstawy

do zastosowanią umorzenia całej zaległości podatkowej".

2. W dnirr I8.09.2017 r. do Urzęclu wpłyną wniosek

[Dowód: akta kontroli - karta 287]

o umorzenie III raty podatku

od nieruchomości za 2017 r. Podatnik poinformow ał, że w po|rzednim roku tj . 20 1 6 firma nie
przyniosła _'

wnioskoJavlca
izwiększenia,

W dniu 02.10.2017 r. sporządzono protokół
199 o.p. i po wytażeniu zgody ptzęz'.
Z protokołu wynika, że . prowadzi

wnioskodawcy comiesi ęczne kośzty-to.

W tym samym dniu tj. 02.10.2017
200 § 1, oruz art.2t6 ustawy o.p.
siedmiodniowy termin, celem
dowodowego.

i zamknęła wynik z bilansem Podatnik wskazń, iż
którego po skończonym

podkreślił, że poóatek w takiej wysokości w okresie ,oz*oju fi.-Y
jest zbyt dużym obciążeniem. Do wniosku zńączono wydruk -

bilans firmy za 20|6 t. oi.azza okres 0 t .0 1 .20 1 7 -30,06,2017 .

[Dowód: akta kontroli - karty 308-309, 311]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3I20,4,t2,2017 datowane na I9.09.20t7 r.,

infonnujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, wyznaczając tęrmin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających złożenie wniosku oraz ńożenia stosownych

oświadczeń

lDowód; akta kontroli - karta 310]

przesłuchania strony po pouczeniu

,w
,. Sołaca

o treści art.

:. Posiada

zł. Ńi

[Dowód: akta kontroli - karĘ 306-307]

r. organ podatkowy wydał na poclstawie ań. 123 § I, art.

postanowienie L.Fn.3 1 20,4J22017 wyznaczające stronie
wypowiedzenia się odnośnie zabtanego materiału
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[Dorvód: akta kontroli - karta 305]

W dniu 1,7.10,2017 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zuber -
Skarbnik wydał, napodstawie art. 67a § 1 pkt.3, afi.,67b § 1 pkt 1, orazaft.207 ttstarvy o.p.,
art.2,7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych, art,2-4, 6, 6a, ć,c,

12 ustaił'y zdnia 15 listopada1984 r. o podatku rolnynt oruzar1.4 ust. 1 pkt 1 a,b ustawy
zdnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję ru
L.Fn.3120,4.1,2,2017 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za
okres III rńy 2017 r. w kwocie2104,00.zł.
W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził m,in., iż: ,,(.,.) po ząpoznaniu się z afttąmi sprawy
postanowił przychylić się do u,niosktl (.,.)"

[Dowód: akta kontroli - lrarta 304]

Z deklaracji podatkowych PIT-36, złożonych przez i za lata 2015-2017,
ottzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó osiągniętychprzez
podatnika dochodów z dzińa|ności gospodarczej kształtowała się następująco:

Rok Przychód (PLN) Dochód (PLN) Strata (PLN)
2015

2016

[Dowód: al<ta kontroli - karĘ 589,646-6471

W zgt'onradzonej dokumentacji z Urzędu Skarbowego w l(olbuszowej znajcluje się wykaz
informacji o czynnościach majątkowyclr, w których wystąpił ww. podatnik:

1) 
_

Poza tym, Urząd Skarbowy w Kolbuszowej przekazał informację, iz zostały złożone w latach
2015-2016 deklaracje :

1)

2)

[Dowód: akta kontroli - karty 589, 648]

7,11, Umorzenie zaleglości
'1 ZĄfi,

dzialalnośó gospodarczą,rt

podatkowych w podatku od środków transportowych
, ul. , prowadzącemu

tDla

55



7,I1.1. Rok 2013.

l. W dniu 30.04.2013 r. do Urzędu Miejskiogo w Kolbuszowej wpłynął wniosek
( ., ') o umorzenie II raty podatku od

Środków transportowych za2Ot2 t. oraz odroczenie terminu płatności podatku zal półrocze
2013 r. w związku z brakiem miązanej z
Na potwierdzenie tej okoliczność prżedsŃił rvydruki ze strony, 

:

W dokumentacji znajduje się również wydruk z

[Dowódl akta kontroli - karty 317-320l

W związku zpovłyższym organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3124,61.20t3 datowanę na
06.05,2013 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.

Postępowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując
o koniecznoŚci przedstawienia dokumentów uzasadniających złożenię wniosku oruz ńożenia
stoso,łnych oświadczęń.

, [Dowód: akta kontroli - karta 316]

W dniu t7,05,20I3 t. spotządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wyrazeniu zgody ptzez', orazpouczeniu o treści art. 233 k.k.
z protokołu wynika, że prowadzi przedsiębiorstwo , co do
posiadanego majątku oświadcŻył, że posiada _, Posiada

; ..._,, w związku z czym spłaca
zł. Ma zobowiązania finansorve na ókoło --

zł wobec Wobec niego zobowiązania posiadają
, Jak wynika z protokołu przesłuchania strony

Vnioskodawcy za 2012 rok 
_. Ponadto w protokole zawarto

prośbę o tozszetzenie wniosku o umorzenie odsetek zalrutę2013 r.

[Dowód: akta kontroli - karty 314-315l

W dniu 20.05.20t3 r. organ podatkowy wydał na podstawie ań. 123 § l, art. 200 § l otaz ań.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124.61.2013 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowied zęnia się odnośnie zabranęgo materiąłu dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 313|

W dniu 31.05.2013 r. organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zuber -
Skarbnikwydał, napodstawie art.67a § 1pkt.2i3,art.67b § l pkt 1, art.207 i 2l0ustawy
o.P., ustawy z dnia 12 stycznia I99t t, o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.
,,d" ustawY z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
deoyzję nr L.Fn.3l24,6L20I3 o:
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- umorzeniu zaległoŚci w podatku od Środl<ów transportowych za II rŃę,2012 r, w kwocie
5 095,00 ń:
- umorzeniu odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych od I raty 2013 r,

w kwocie 17I,00 zł;

- odroczęn iu zapłaty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za I raię

2013 t. w kwocie ,,kapitału" 5 245,00 zł ustalając opłatę prolongacyjną w wysokości
I51,00 zł,

W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy stwierdził m.in., iż ,,(.,,) wzic1ł pod uwagę sytu.ację

podatnika i postanov,ił przychylić się do prośby (:,.)".

[Dorvód: akta kontroli - karta 312]

2. W dniu 24.10,2013 r. do Urzedu Mięiskięgo.w Kolbuszowej wpłynął wniosek l- (, ") o ,,dalszeo' przesunięcie terminu

płatności II ruty podatku od środków trarrsportowych do końca 2013 r. z powodu

[Dowód: akta kontroli - karta 325]

![ związku z powyższyln organ podatkowy spo,rząclziłpismo L,Fn.3l24.1,06.20l3 datowane

na 29,10.2013 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.

postępowania podatkowego, wyznaczając termin .przesłuchania strony, informując

o konieczności przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenię wniosku oraz ńożęnia
stosownych oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli - karta 324]

W dniu 08.11.2013 r. spotządzono protokół przesłuclrania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez orazpo\czeniu o treści art. 233 k.k.

Z protokołu wynika, ze zajmuje się glównie usługami
posiadanego majątku oświadczył, ze oosiada '

lv z*viązku z czym ________T

sytuacja jest spowodowana
z protokołu przesłuchania strony , ' ' 'wnioskodawcy zaZ}IŻrok

[Dowód: akta kontroli - karta 323]

W dniu 13.i 1.2013 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § l, art.200 § 1 oraz art.

216 ustawy o.p. postanowienie L,Fn 3124.106,2013 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

,coCo
posiada również

. . Jego

. Jak r,,rynika

W dniu 22.IL20|3 r, organ podatkolvy
Skarbnik wydał, na podstavuie art. 67a § 1

[Dowód: akta kontroli - karta 322]

- z upoważnienia Burmistrza Stanisław Zubęt -

pkt. 2 i 3, art.67b § 1 pkt 1, aft. 207 i 210 ustawy
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ł,. .,;,,',',' .'.: .-., . ,

o.p., ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art,4 ust. 1 pkt 1 lit.

,,d" ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostęk samorządu terytorialnego,

clecyzję nr L.Fn.3l24,I06.2013 o odroczeniu zapłaty zaległośoi podatkowej w podatku od

środków transportowych za 2013 r. w kwocie ,,kapitału" 5 245,00 ń otaz odsetek

w wysokości 96,00 zł, ustalając opłatę prolongacyjną w wy§okości 76,00 zł.

W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy stwięrdził m.in., że: ,, (,,,) wziqł pod uwą4ę sytuację

podatnika, jego trudności z odzyskaniem
przychylić się do prośby (,,.)",

7.11.2. Rok 2014.

1. W dniu 07.01 .20t4 r. do Urzędu Miejskiego w
(r

środków transportowychza2)t3 t, z powodu,
Ponadto wnioskodawca spłaca r

W przekazanej przez Burmistrza
podatkowej za 2012 r.

wnioskodawca osiągnął

i postanowił

[Dowód: akta kontroli - karta 321]

[Dowód: akta kontroli - karta 339]

W związku zpovłyższym organ podatkowy spotządziłpismo L.Fn.3 1ż4.1.z[lldatowane na

09.01.2014 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.

postępowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując
o konieczności przedstawienia dokumentów tzasadniających ńożęnię wniosku oraz Ąożenia
stosownych oświadczeń.

Kolbuszowej wpłynął wniosek,

") o umorzenie II raty podatku od

[Dowód: akta kontroli - karta 338]

Kolbuszowej dokumentacji znajduję się kopia deklaracji
wtaz z zŃącznikami i UPO, z którego wynika, żę

[Dowódl akta kontroli - karty 32S-337]

Wdniu2t.01.20t4 r.organpodatkowywydałnapodstawieart. 123 § 1,art.200§ toruzart.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124,t.2}l4 wyzniczające stronie siedmiodniowy
termin, cęlem wypowiedzęnia się odnośnie zabtanego matęriału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 327|

W dniu 07.02.2014 r. organ podatkowy Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydał, na
podstawie art.67a § 1 pkt,3, art,67a § Zratt,67b § 1pkt 1, arl,Z07 ustawy o.p., afi,0-1Zb
ustawy z dnia t2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłataoh lokalnych, art. 4 ust.. 1 pkt 1 d
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ustawY z dnia 13 listopada2003 r, o dochodach jecino,stek samorządu terytorialnggo, decyzję
nr L,Fn,3 I24,1.żC14 o:

- umorzeniu częŚci zaległoŚci podatkowej w podatku od środkórv tr,arlsportovrych
figurujących na w kwocię 2 622,00 zł;
- odmówieniu umorzenia części zaległości lwv. podatkuza2013 r. w kwoci ę2 623,00 ń,
W uzasadnieniu decyzji otgan podatkowy powielił argumentację podatnika, jednak uznal, że

sytuacja nie jest na tyle , aby umorzyó zaległości w całości.

2. W dniu 16.10,2014
l(

środków transportowych,, na

zapłacic ratę 2l20l3, gdyZ jest
poinformował, że firma tna

olbrzymie koszty utrzymania

Z protokołu. 
]Wniku_, 

ż: 
_

, prowadzi działalnośó gospoclarczą. Jest właścicielem
" 
Spłaca

[Dowód: akta kontroli - karta 326]

r. do Urzędu Miqisldego W Kolbuszowej wpłynął wniosek ,

!") o utnorzenie podatku i odsetek od
tyle ile .iest to możliwe" tj, rńa ll20!4 i 2l20I4. Podatnik

..,, a lla clodatek

Poinformował równi eż, że postara się
to stosunkowo nieduża kwota, Co do sytuacji finansowej

, nierozstrzygnięte
oraz aoraz mniej ,

_ . W dokumentacji znajduje się:

- zaświadczęnię z BaŃu ktorego wynika, że .
posiada -^---t-Jrr^ ! 

^lrr^^!

,,--,: 
----,,, 

^ 

c

wg zaświadczęnia obsłtrgiwane są
- wyciąg z rachuŃu bankowego nr z dnia 29,08,2014 r.;

- wydruk - podsutnovlanie za rok2014;
- wydruk , roz\iczętiie roczne/okresowe firmy w roku 2014 z uwzględnieniem
remanentów;
- decyzja z dnia28,10,2014 r,

[Dowód: akta l<ontroli - karty 344-349l

W związku z powyższym organ podatkowy spotządził pismo L.Fn.3124.2.69.2014 datowane
na 2lt0.20l4 t., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o,p.
postępowania podatkowego, wyznacza)ąc terrnin przesłuchania strony, intbrmu.jąc
o koniecznoŚci przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożęnię wniosku oruz ńożęnia
stosownych oświadczeń.

[Dowód: alrta kontroli - kartn 343]

W dniu 3L10.2O1,4 r. sPorządzono protokół przesłuchania stlony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzez oraz pouczeniu o treści art. 233 k.k.
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.PolBato wnioskodawca powtórzył swoją argumentację z wniosku o przyznanie

ulgi.

lDowód: akta kontroli -karta342|

W dniu 03,II.20l4 r. organ podatkowy wydał na podstawię art. 123 § 1, art. 200 § | oruzart,
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124,2.69,2014 vlyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowi ed zęnia się odnośn ie zabt anego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 341|

W dniu 10.11.2014 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
Podstawie art.67a § 1 pkt. 3,art,67a § 2,art.67b § 1 pkt 1, art,ZO7 ustawy o.p., art. 8-12b
ustawY z dnia 12 stycznia t99L r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 d
ustawY z dnia 13 listopada2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję
m L.Fn.3I24,2,69.20t4 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku o środków
transPortowych za I ratę 20t4 t, w kwocie 5 289,00 zł i odmowie umorzenia zaległości
w podatku od środków transportołyychza|IrutęZ}I4 w kwocie 5 289,00 ń,
W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy powielił argumentację podatnika opisaną wb
wniosku, uwzględniając sytuację wyjątkową w postaci Jednak organ
PodatkowY uznń, że przedstawiona argumentacj a ptzez podatnika ńie aa3e podstaw do
całkowitego umorzenia zale głości.

[Dowód: akta kontroli - karta 340]

7.11.3. Rok 2015.

W dniu 03.11.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek
(l o umorzenie podatku od naczepy o nr rej. .

Podatnik poinformowń, że pojazd został' 
zQstał dopuszczony do;

, fakturanl l dnia ,za
- wydruk - rczliczenie roczne/okresowe dochodu
remanentów

' 
W a"r.r"rentacji 

^"|j"r" 
się:

,

firroy Ń iók[-20l5 z uwzględnieniern

[Dowódl akta kontroli - karty 354-355,357]

W związku z powyższym organ podatkowy sporządziłpismo L.Fn.3 t24,2,66,2O15 datowane
ną 06.11.20t5 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.
PostęPowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując
o koniecznoŚci przedstawienia dokumentów uzasadniających złożenie wniosku oraz złożenia
stosownych oświadczeń.
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W dniu 18.11.20l5 r. sporządzono

199 o.p. i po wyrażeniu zgody pruez

Z protokołu wynika, że

koszty związane z .

[Dowód: akta lłontroli - kalta 353]

W drriu lg,l,'20l5 r. organ podatkowy wydał napodstawie art. 123 § I,art.200 § 1, orazar,t.

2i6 ustawy o.p. postanowienie L,Fn 31,24.2,66,2015 wyznaczające strclnie siedmiodniowy

termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

IDowód: akta kontroli - karta 352]

W dniu 02,12.2015 r. organ podatkowy z upoważnienia Burmistga Stanisław Zuber -

Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art.67a § 2, att. 67b § 1 pkt 1, art,207

ustawy o.p., art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

art.4 ust. 1 pkt 1 d ustawy z dnia 13 listopada2}}3 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, decyzję nr L.Fn.3124,2.66.2015 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku

od środków transportowych za II ratę 2014 t. rv kwocię 357,00 zł oraz za2015 r. w kwocie

834,00 zł.

W uzasadnieniu decyzji orgarr podatkowy podzielił argumetrtację podatnika opisaną we

lvtriosku,

[Dowód: akta kontroli - karta 351]

'7.11,4, Rok 2016.

s/ dniu 25,10,2016 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek
(- ") o umorzenie podatku i odsetek od środków
transpońowych za rok 2015 i 2016, Podatnik poitrformowŃ, że jest w r sytuacji
finansowej,.ze wzgiędu na dużę koszty utrzymania konieczność spłat

. W przekazanej przez LJtząd Miejski dokurnentacji

znajduje się:

- vystawione przęz

za, wraz z informacją

o.
_ wydruk - rozliczenie roczne/okresowe dochodu firmy w roku 2016 z uwzględnieniem
remanentów.

[Dowód: akta kontroli - karty 360-362, 365]

W związku z powyższym organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3 124.2.6|.2016 clatowane

na 28.1,0.2016 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p,

protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

oraz pouczeniu o treści art. 233 k.k.
prowaclzi dzińalność gospodarczą. Spłaca

l, ponosi równiez
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po§tępowania podatkowego, v{yznaczaiąc termin przcsłuchania strony, informując

o konięczności przedstawienia dokumentów uzasadniającyoh ńożęnię wniosku oruz ńożęnia
stosownych oświadczeń.

lDowód: akta kontroli - karta 364t

W dniu 22,11,2016 r.. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p, i po wyrażeniu zgody przęz
Z protokołu wynika, ze prowadzi działalność gospodarczą. Jak Ęaśnił podatnik

, kiedy to

[Dowód: akta kontroli - karta 363]

W dniu I4.1L201,6 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § !, art.200 § I oraz art.
216 ustawY o.P. postanowienie L.Fn 3 |24,2.61.2016 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowied zenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli- karta 359]

W dniu 25.1I.2016 r. organ podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydń, na
Podstawie aft,67a § 1pkt.3,att,67a§ 2,aft.67b § 1pkt 1, art.207 ustawyo.p.,art.8-12b
ustawY z dnia 12 stycznia t991, r. o podatkach i opłatach lokalnych, art.4 ust. t pkt 1 d
ustawY z dnia 13 listopada2003 r. o dochodach jednostęk samorządu terytorialnego, decyzję
nr L.Fn.31,24,2,6I.20t6 o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od środków
transPortowYch za II ratę 2015 r, w kwocie 4129,60 zł i odmowie umorzenia zaległości
w Podatku od Śroclków transportowych za I i II ratę 2016 w kwocie łącznej |1 948,00 zł,
W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy wykluczył zaistnienie przesłaŃi,,ważnego interęsu
Publicznego". Burmistrz wzi$ jednak pod uwagę argumentacje podatnika i jego starahia
o utrzymanie się na ryŃu pracy i częściowo przychylił się do wniosku.

[Dowód: akta kontroli - karta 358]
7.11.5. Rok 2017.

W dniu 20.09.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek ,',

,. Ponadto musi

(,

transportowych za rok 2Ó]6
należności na raty z powodu
- wydruk - rozliczenię t
- wydruk - rozliczenie r

remanentów;
- pokwitowanie z dnia ^'

._. 
-") ,,(...) o urnorzenie podatku od środków

rąta II orąz iątą I zą 2017 r," olaz rozłożenie pozostałych
. W dokumentacji znajduje się:

wg skali podatkowej;

* .z uwzględnieniem

[Dowód: akta kontroli - karty 369-37tr373|
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W związku z povlyższym organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3124,2,55,2017 datowane

na 22.09.2017 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art, 165 ustawy o.p.

postępowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując

o konieczności przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie wniosku oruz ńożęnia

stosownych oświadczeń.

[Dowód: alłta kontroli - karta 3','2]

W dniu 02.10.2017 r. sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

Z protokołu rvynika, ze

w comiesięcznej wysokości

maroa ]

prowadzi działalnośó gospodarczą. Jest właścicielem
Spłaca

oraz posiada zobowiązanie w
W protokole zawafio informację, że podatnik od

[Dowód: akta kontroli .. karta 368]

W dniu 03,10,2017 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § 1 ot,az art.

216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3124,2.55.2017 wyznaczające stronie siedmiodniowy

termitr, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego mąteriału dowodowego.

[Dowód: akta lrontroli - lrarta 367|

W dniu |6.t0.20l7 r. organ podatkowy Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba wydał, na

podstawie art,67a § 1 pkt.2,pkt3, art.67a § 2,art,67b § 1 pkt 1, art.207 ustawy o.p., art.8-

12b ustawy zdnia1,2 stycznia 1991 r. o pódatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt l d

ustawy z dnia 13 listopada2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję

nr L.Fn.3 1,24.2.55,2017 ol

- umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od środków transpottowy ch zaII ratę 2016 r.
w kwooio 5 198,00 zł;
- rczłożyć na raty zaległośó w podatku od środków transportowych za I i II ratę 2017 r.
w kwocie kapitału 7 061,00 ń wraz z odsetkami w kwocie 185,00 zł oraz opłatą

prolongacyjną w wysokości 93,00 zł.
W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy wykluczył zaistnienie przesłanki ,,ważnego interesu

publicznego". Bunnistrz ,,(...) wziqł pod uwagę sytuację podatnika i jego starania
o utrzyrnanie się na rynku pracy'(,..)" i częściowo przyclrylił się do wniosku.
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Z deklaracji podatkowych , ńożonych ptzez za |ata 2011-2017,

otrzymanych z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó osiągniętychprzez
podatnika docho dów kształtowąła się nasĘuj ąoo :

Rok Przychód (PLN) Dochód (PLN)
20tt
2012
2013
,2014

2015
2016
2017

[Dowód: akta kontroli - karta 656]

Jak wynika z powyższych informacji podatnik posiadał
uzyskiwał,zprowadźonej dziŃalności gospodarczej.

7,12. Umorzenie zaleglości podatkowych w podatku od

dzialalność *o*noJuil|',,
".

7.12.1. Rok 2014.

W dniu 08.09.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek
o umolzenie zalogłośoi w podątku od nięrughomośOi - III i IY raty za z0I4 T. wraz
z oclsetkami i kosztami upomnień w związku z .. 

.

2)

3)

4)

5)

, Ul.

. sytuację finansową i co rok

środków transportorvych
prowadzącemu
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[Dowód: akta kontroli - karĘ 589-590, 649-655]

W zgromadzonej dokumentacji z lJtzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz
informacji o czynnościaclr majątkowych w których wystąpił ww. podatnik:



, która to przyazyni się do

Wnioskodawca poinfomrowń równięż o realizacji
w zakesie

co równiez wymaga nakładów,finansowych,

[Dowód: akta kontroli- karta 411]

W związku z povłyższym organ podatkowy sporządziłpismo L.Frr.3 1,20.2,35.2014 datowane

na 11,09,2014 r,, informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 .ustawy o.p.

postępowania podatkowego, vłyznaezając termin przesłuclrania strony, inforrnując

o konieczności przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożenie r,vniosku oraz ńożęnią
stosownych oświadczeń.

[Dorvód: akta kontroli - karta 410]

W dniu 22.09.2014 r, sporządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

199 o.p. i po wyrażeniu zgody ptzęz oruzpoltczeniu o treści art.233 k.k.

Z protokołu wynika że " prowadzi działalność gospodarczą,

zatludniając . posiada , w pozostałej części protokołu bralt jest

informacji, jednak z treści można wywnioskować, że podatnik ptzekazal zńącznikl
W dokumentacji przekazanej ptzęzUrząd Miejski w Kolbuszowej zrrajdują się:

- oświadczenie podatnika z dnia . m,in. co do rodzaju prowadzonej działalności;

- fornularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o

- zaśwtadczenia o

- faktury zakupowe dot.,

[Dowód: akta ltontroli - knrĘ 3'l6-409|

Wdniu23,09,2014r.organpodatkowywydałnapodstawieart. 123 § 1,ań.200§ 1orazart,
216 ustawy o.p. postanolvięnie L.Fn 3I20,L35,2014 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, oęlęm wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 375]

W dniu 07,1,0,2014 r. organ podatkowy - z upoważnięnia Burmistrza Stanisław Zubęr -

Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, aft. 67b § 1 pkt 1 , art, 20?, art. 2-7 ustawy
zdnial? stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy
zdnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, decyzję nr
L.Fn.3 t20.2.3 5.201 4 o :

- urnorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 20|2't, oraz 2013 t,

w kwocie 4 300,00 ń;
- odmowie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchonrości za częśó IV raty
2013 r. w kwocie 873,80 oraz II i III raty 2014 r..w kwocie 3 422,00 zł;
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, odmowie umorzenia odsetek powstałych od zaległości podatko wej zaczęśó IV raty ż0I3 r,

orazza20I4 r.

W uzasadnieniu deoyzji ptzywołano argumentację podatnika, ponadto wskazano, że ,,z tłwagi
ną to, Że nie minqł termin płatności IV raĘ 20]4 r,, zmieniono wniosek w ten sposób, że
rozPatrywanct zostąnie proŚba dotyczqca obecnych zaległości zą 20]2, 2013 orąz II i III ratę
20]4 r,"
Organ Podatkowy nie odniósł się do ńożonego wniosku w zakresie pońocy de minimis.

[Dowód: akta kontroli - karta 374]
7,12,2. Rok 2015.

1. W dniu 27.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek
) umorzenie zaległoŚci w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 6121,00 zł

lltaz z odsetkami i kosźami od tej kwoty. Jako przesłanke 
{o 

umorzenia podatnik wskazał

Wnioskodawca wskazał, że zatrudnia ł tym

ID"*ó; ;;;;;,,."li _ karta 435]

W związku z powyższym organ podatkowy spotządził pismo L.Fn.3120,2,29.2015 datowane
na29.07,2015 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.
PostęPowania podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując
o koniecznoŚci Przedstawienia dokumentów uzasadniających zŁożęnie wniosku oruz złożęnia
stosownych oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli - karta 434]

W dniu 07.08.2015 t. spotządzono protokół przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.
199 o.p. i po wyrażeniu zgody przęz ;oraz pouczeniu o treści art. 233 k.k.
We wniosku wskazano, iż wniosek dotyczy umorzenia IV raty 20t4 r, onzI i II raty 2015 t.
podatku od nieruchomości. Z protokołu wynika że : posiada

nie posiada,

, oŚwiadczenie podatnika z dnia . ,. m.in. co do rodzaju prowadzonej działalności;
- formularz informacji przedstawiun}"h przy ubieganiu się o
- zaświadczenia
- wydruk - bilans fir*y zarok2}Il;
- wydruk - zapisy w księdze zarckłIl| zęstawienie narastająco.

[Dowód: akta kontroli - karty elf,.-łZer 424-433]

orar, ż" na koniec czetwc;a
zatączy|:
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Wdniu 10.08.2015 r. organpodatkowywydałnapodstavlieart. 123 § 1, art.200 § 7 orazart,
216 ustawy Q.p. postanowienie t.Fn 3120,2,29,201,5 wyznaczające stronie siedmiodrriowy

termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 423]

W dniu 24,08,20t5 r. organ podatktlwy - z |tpoważnięnia Burmistrza Stanisłar,v Zubęr -

Skarbnik wydał, na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, aft. 67b § 1 pkt 1, art.207 ustawy o.p., att.

2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.

,,a" u§tawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialttego,

decyzję nr L.Fn.3I20.2.35.2014 o:

- umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości zaIY tŃę 2014 r. w kwocie

1 71 1,00 ń oraz I ratę 2015 r. w kwocie2205,00 ń,
- odmowię umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za II ratę 2015 r,

w kwocie 2205,00 ń.
W uzasadnieniu decyzji ptzywołano argumentację podatnika, uznającją jako wystarczającą

do częściowego przyznania u\gi. Organ podatkowy rrie odniósł się na żadnym etapie

postępowaniado ńożonego wniosku w zakresie pomocy de minimis

[Dowód: akta korrtroli - karta 412]

2. W dniu 29,12.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek

o umorzenie zaległości w podatku od nieiuchomości IV raty 2015 r. wrazzodsetkami.

Jako przesłankę uzasadriiającą ńożony wniosek wskazano wynikające ze' wnioskodawca wskazał że zatrudnia

, 

, jedrrak rosnące ko9zty prowadzenia clziałalności

[Dorvód: akta kontroli - karta 455]

W związku z powyższym orgąn podatkowy spotządziłpismo L.Fn.3 120.2.53.2015 datowane

na 31 .12.2015 r., informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p.

postępowania podatkowego, vłyznaczając termin przesłuchania strony, irrformując

o konieczności przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożęnię wniosku oruz ńożenia
stosownych oświadczerl

W dniu 15.0i,2016 r. sporządzono protokół
199 o.p. i po wyrażeniu zgody przez.

[Dowód: akta kontroli - karta 454]

przesłuchania strony po pouczeniu o treści art.

We wniosku wskazano, iZ wniosek dotyczy
nięruchomości za 2015 r. Z protokołu wynika,

W 20114 r, podatnik otworzył

z terenu powiaiu

mogą spowodować:

orazpo|tczeniu o treści art. 233 k.k.

umorzenia zaległości w podatku od

, żę posiada
nie posiada zadłużęnia wobec

w celu

67



]:'-],']];"":_

jednak z uwagi na m.in. wprowadzenię .

,. W dokumentac.ji znajduje się:

, sytuacja frrmy

'- oświadczenie podatnlkaz dnia _ -- r. m.in. co do rodzaju prowadzonei działalności;
- formularz irrformacji przedstawianych przy ubieganiu się
-zuświadęzeniao. 

.

- wydruk - bilans firmy za okres 2015.01.01-2015.11.30.

[Dowód: akta kontroli - karty 438_453J

W dniu 18.01.2016 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § ! oruz art.
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn 3120.2.53,20t5 vłyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowied zęnia się odno śnib zabranego materiału dowodowe go.

[Dowód: akta kontroli - karta 437]

W {nip 27,0L2Ot6 r, organ podatkowy - z upoważnienia Burmistrzći .,,_._,,.,_:]_ j

' 
.a=,*; : Inspektor Referatu Finansowo-Budżetowego wydała, na podstawie art. 67a § 1 pkt.

3, art.. 67b § 1 pkt 1, art. 207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 199l r.

o podatkach i opłatach lokalnych, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. ,,a" ustawy z dnia 13 listopada}}}3 t.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego decyzję nr L.Fn.3120.2.53.2015 o:
, umorzeniu części,zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 20t5 r. w kwocie
6 618,00 zł;
- odmowie umorzenia części zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za2015 r,
w kwocie 6 6t9,00 zł,
W uząsadnieniu decyzji przywołano argumentację podatnika, lznając ją jako wystarczającą
do częŚciowego przyznania ulgi. Organ podatkowy nię odniósł się na żadnym etapie
postępowania do złożonego wniosku w zakresie . Ponadto organ wskazał
również, iż należności wobec Gminy na|eży traktowaó na równi Ż innymi opłatami np. wobec
ZUS czy US, gdzie.wnioskodawca

[Dowód: akta kontroli - karta 436]

7.12.3. Rok 2016.

1. W dniu tL02.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wpłynął wniosek
'. o tozłożenie na 10 rat podatku od nieruchomości za 2015 r. Podatnik wskazał na

w związku z
Wskazał również na koniecŻność ponos zęnia nal<ładów na

z rosnącymi wymaganiami
W związku

[Dowód; akta kontroli - karta 460I

Organ podatkowy sporządził pismo dątowąnę na ?Z,Q?,?016 r,, informująoo podatnika
o Wszczęciu na podstawie aft. t65 ustawy o.p. postępowania podatkowego, wyznaczając
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termirt przesłuchania strony, informując o kottieczności przedstawietlia dqlluiner:tów
uza sadn i aj ą cy ch złożenie wni o s ku o raz ńo żęnia sto s o wnyclr o śrvi adczeir.

[Dowód: akta lrontroli - karta 459]

W dniu 25,02.2016 r. do urzędu wpłynęło pismo, w któryrn prosi o clołączenie

do sprawy dokumentów dostarczonych do Urzędu w dniu 15.01.201,6 r.

[Dowód: akta kontrcli - karta 458]

W dniu 25,02.2016 r. orgarr podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1o art; 200 § 1, oraz art,

216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn.3120.2.11,2016 vłyznaczające stronie siedmioclniowy
termin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego,

[Dowód: akta kontroli - karta 457]

W dniu 07,03,2016 r. organ podatkowy - z tlpoważnienia Burmistrza Starrisław Zuber: -

Skarbnikwydał,napodstawieart.6a§1pkt,2i3oraz§2,art.67b§l'pkt1,art,,207ustawy
o.p., art. 2-7 ustawy z dtlia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję ru
L.Fn.3I20.2.1I.2016 o rozŁożeniu na raty zaległości podatkowej rv podatku od nieruchomości
za201,5 r. w kwocie 6 619,00 ń wraz z odsetkami w kwocie 157,00 ń craz u§taleniu opłaty
prolongacyjnej w kwocie l95,00 zł.

W uzasadnieniu decyzji oryan podatkowy powielił argumentację podatnika opisaną we

wniosku o przyznanie ulgi, wskazał iż podatnik już korzystał z pomocy. W ocenie organu

2, W dniu 04.08.2016 r, do Urzędu wpłynął wniosek -._ J umorzenie I.i II raty

zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za2016 r. Podatnik wskazał na

podatkowego otwarcie
prowadzonej działalności.

sytuację finansową do której przyczyniło się m.in,

, __,: rosnące koszty

PfZeZ aO t

pozwala efektywnie prowadzić działalności.

świa{czy o rozwijającym charakterze

[Dowód: akta kontroli - karta 456]

ii

. Wskazał rówrueż n& '

co w konsekwencji nie

[Dowód: akta kontroli - karta 501]

Orgarr podatkowy sporządził pisrno L.Fn.3120,2,44.2016 datowane na 09.08.2016 r.,
informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art.'165 ustawy o.p. postępolvania
podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informtrjąc o koniaczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających zŁożenie wniosku oraz ńożęnia stosownych
oświadczeń.

[Dowód: akta lrontroli - karta 500]
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W dniu l8.08.2016 r. do Urzędu wpłynęło oświadczenie wnioskodawcy dotyczące sytuacji

frnansowej firmy. Do oświadczęnia podatnik zńączył bilans firmy
20l 6-06-30, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
20 zaświadczeń p :.

W dniu 23,08,2016 r,

. rostał

właścicielem

2016-01-01 do

',

[Dowód: akta kontroli - karĘ 471-499l

po wyrazeniu zgody z art, l99 o.p. i po pouczeniu z art,233 kk, ptzez
sporządzony protokół przesłuchania strony. Podatnik wskazał, iż jest

za okres

się o

na cńy etat i nie
posiada zadłużenia wobec l

[Dowód: akta kontroli - karty 469-470l

W dniu 24.08.2076 r. organ podatkowy wyclał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § ! oraz art,
216 ustawy o.p. postanowienie L.Fn.3120,2,44,2016 wyznaczające stronię siedmiodniowy
termin, celem wypowiedzęnia się odnośnie zabtanego mąteriału dowodowego.

lDowód: akta kontroli - karta 468]

W dniu 02,09.20t6 t. organ podatkowy Burmistrz Kolbuszowej 
'Jan 

Zuba wydń, na
podstawiear1.67a§lpkt.3,§2art,67b§lpktl,art.207ustawyo.p.,art.2-7ustawyzdnia
12 stycznia 199l r. opodatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3120.2,44.2016
o umorzeniu zaległoŚci podatkowej w podatku od nieruchomości za! ratę 2016 r, w kwocie
4 963,00 zł (część kwoty wpisana ręcznie) oraz odmowie umorzenia zaległości podatk owej za
II ratę 2016 t. w kwocie 4 963,00 ń (część kwoty wpisana ręcznie).
W uzasadnierriu decyzji organ wskazał, iż podatnik już korzystał z pomocy, którą organ
ptzyznawał mając na uwadze dobro otaz starania podatnika o utrzymanie się na
ryŃu pracy. Organ w uzasadnieniu stńierdŻit, iz fakt przebywania podatnika

był podstawą do wcześniejszych umorzeń zaległych podatków. W ocenię organu
zakończęnię przęz w 2014 r. inwestycji świadczy o ,,tozwijającej się firmie
iPtzeczy _ finan§owym". Organ podatkowy wykluczył zaistnienie ważnej przesłaŃi
w Postaci intęresu publicznego. Podkreślono również, że,,udzielona ulga nie stanowi pomocy
publicznej ani pomocy de minimis".

[Dowód: akta kontroli - karta 467]

3, W dniu 2Ll0.20t6 r. do Urzędu wpłyną wniosek : o tońożenie na raty
zaległoŚci podatkowych w podatku od nieruchomości za 2016 t. Podatnik zobowiązał, się do
sPłaty w ciągu 10 miesięcy począwszy odpaździernika2016. Swoją prośbę uzasadnił' ' '

finny do t

' spowodowanej zmierzającymi do
taz ciągłymi inwestycjumi t ońi""znymi do dostosowania

[Dowód: akta kontroli - karta 466]
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Organ podatkowy spotządził pismo L,Fn.3I20,2,47.20l6 datowane na 26,10,2016 r,,

irrformujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 1ó5 ustawy o.p. postępowania
podatkowego, wyznaczając termin przesłucharria strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających złożenie wnioskn oraz złożenia stosowtlych

oświadczeń

[Dowód: akta kontroli- karta 465]

W dniu 27.10,2016 r. do Urzędu wpłynęło oświadczenie wnioskodawcy, iż ,,od ,rr,r,,
składanict poprzedniego wttiosktl o llmorzenie zaległości w poclatku od nierltchontości z dnict

02.08.2016 r. ,sytlncjalinansowaJirmy nie uległa żadnym zmianoń, W zwiqzku z Ęm proszę
o dołqczenie do obecnego wnioslw (,,,) dokumentacji z wniosku poprzedniego".

IDowód: aktn kontroli - karta 464l

W dniu 18,11.2016 1,, organ podatkowy wydał na podstawie art. 140 § l oraz § 2 oraz art, 216
ustawy o.p. postanowienie L.Fn.3I20,2.47,2016 informuj,ące stronę,,iż nie jest nrożliwe

załatwienię sprawy w ustawowym terminię w związku z opóźnieniami w doręczaniu pism,

oruzryzanczając nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21,12,2016 r,

[Dowód: akta kontr.oli - karta 463]

W dniu 08.11.20i6 r. organpodatkowy wydał napodstawie art. l23 § 1, att.200 § 1 orazart"

216 ustarvy o.p. postanowienie L.Fn,3120.2.47,201,6 wyznaczające stronie siedmiodniowy

ternrin, celem wypowiedzenia się odnośnie zabranego materiału dowodowego.

[Dowód: akta kontroli -karta 462|

W dniu 14,1,2.2016 r. organ podatkowy Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba vłydał,,na
podstawie art.67a § 1 pkt. 2i3, § 2 art. 67b § 1 pkt 1, art,207 ustawy o.p., art.2-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3 120.2,47,2016
o rońożeniu na raty zaległośoi podatkowej w podatku od nieruohomośoi zaII i lII ratę 2016 r,
w kwocie kapitału 9 926,00 ń.
W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż podatnik już korzystał z pomocy. Ponadto wskazał,
zę __ prowadzi działalnośó i i, co zmniejsza
jego koszty związane z, _ W ocenie organu podatkorvego otwarcie

. świadczy o rozwijającym charakterze prowadzorcj dzińalności.

[Dowód: akta kontroli - lrarta 461]

7.Iż.4. Rok 2017.

W dniu 30.06.2017 r. do Urzędu wpłynął wniosęk l o umorzenie VI raty za
2016 r, w wysokości 4 693,00 zł oraz I i II raty za2017 r. w wysokości 9 926,a0 zł za\eg),ości
podatkowych w podatku od nieruchomości. Podatnik wskazał
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do której przyczyniła się m,in.

wskazał również na
i,'co w konsękwencji nie pozwala

",- " a-

,pruezco
efektywnie

[Dowód: akta kontroli - karta 539]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn,3 l20,2,2g,20l7 datowane na 06,07.?017 r.,
informujące Podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania
Podatkowego, wYznaczając termin przesłuchania strony, informując o konięczności
przedstawienia dokumentów uzasadniaj ą cych złożony wniosek.

[Dowód: akta kontroli - karta 538]

W dokumentacji Przekazanej przez |ltządznajduje się oświadczenie wnioskodawc y z dnia
27.06.2017 r. dotYczące sytuacji finansowej firmy. Do oświad czeniapodatnik zŃączyłbilarrs
firmY za okres 20I7-0L-OL do 2017-05-31, formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiusięo ' ,24zaświadczęnia

[Dowód: akta kontroli - karty 507-537J

W dniu t7.07,20I7 r. po wyrażęniu zgody z art, l99 o.p. ptzęz został
sPorządzonY Protokół przesłuchania strony. Zweryfikowano,.iż wniosek dotyczy umorzenia
IV ratY za20l6 r. orazI iII za2017 t, zaległego podatku od nieruchomości atakże,że clrodzi
o pomoc z art. 67b § 1 pkt 1 o.p. Podatnik wskazał ie jest właścicielem

zatruJnia i nie posiada zadłvżenia wobec
Podatnik wskazał, ze posiada

[Dowód: akta kontroti - karĘ 505-506l

W dniu 18.07.2017 r. olgan podatkowy wydał na podstawie art. 14O § 1 oruz § 2, art.2t6
ustawY oP, Postanowięnię L.Fn.3120.2.29,20l7 informujące stronę o braku możliwości
załatwienia sPrawy w ustawowym terminie ze względu na opóźnienia w doręczaniu pism,
wskazując nowy termin zŃatwieniaspravyy do dnia 30.08.2017 r.

[Dowód: akta kontroli - lrarta 504]

W dniu I8,07.20I? r. organ podatkowy wydał na podstawie art. 123 § 1, art. 200 § | oruz art,
216 ustawY o.P. Postanowienie L.Fn.3l20.2.2g.2ol7 wyznaczając stronie siedmiodnioyy
termin, celem wypowi ed zenia się odnośnie zabranego materi ału dowodowego.
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W dniu 30.08.2017 r, organ podatkowy Burmistrz Kolbuszowej - Jan Zuba vłydał,, na

podstawie art.67a § 1 pkt. 3,art,67b § 1 pkt l, art.207 ustawy o.p., att.2-7 ustawy zd:nial}
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3120.2,29.20l7

o umorzeniu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za.4 ratę 2016 t.,w klvocie

4 963,00 ń onzzali[ ratę20l6 r. w kwocie 9 926,00 ń.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iZ podatnik już korzystał z pomocy, któfą organ

przyznawał mając na uwadze dobro pracowników oraz starania podatnika o utrzymanie się na

ryŃu pracy. Organ w uzasadnieniu stwierdził, iż fakt przebywania poclatnika l

lył podstawą do wcześniejszych umorzeń za\e$ych podatków. W ocenie orgarru

zakończenie przez w r. inwestycji świadcz! Q ,,ronłijajqcej się Jirłie
i przeczy l Jinansowym", OIgan podatkov,ry wykluczył zaistnienie ważnej przesłaŃi

lv postaci interesu publicznego. Podkreślono również, że,,(,.,) udzielona ilga łlie stanowi

pomocy publicznej ani pomocy de minimis",

[Dowód: akta kontroli - karta 502]

7.12.S. Rok 2018.

W dniu 25.10.2018 r. do Urzędu wpłynął wniosek o umorzenie IY raty za

2017 t, rv wysokości 4 963,00 ń, I i il raty za 2018 r, w wysokości 8676,00 złwraz
z odsetkami i pozostałymi kosztami w ramach zaległości podatkowych w poclatku od

nieruchomości oraz o rozŁożenie na 12 rat nalezności z tytułu III i IV raty za 2018 r.

w wysokości 8 676,00 zł. Podatnik wskazał sytuację finansową do której

przyczyniła się m.in. -,
. Koszty utrzymania zakładu przęWższaJą

. Jako kolejnąW n i o s k o d a*.., ;;I i,, 
" 

o. |,l T:'::;T#,^j 
e st n a

pr.zesłankę zaistnienia takiej sytuacji podatnik wskazał . , przęz co

[Dołvód: akta lsontroli - karta 575]

Organ podatkowy sporządził pismo L.Fn.3120.2.32.20|8 datowane na 30.10.2018 r.,

informujące podatnika o wszczęciu na podstawie art. 165 ustawy o.p. postępowania

podatkowego, wyznaczając termin przesłuchania strony, informując o konieczności
przedstawienia dokumentów uzasadniających ńożony wniosek oraz ńożęnię stosownych

oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli - karta 572]

W dokumentacji przekazanej przez Uruąd znajduje się oświadczenie wnioskodawcy z dnia
1 6. 1 1 .20 1 8 r. dotyczące sytuacj i finansowej firmy. Do oświad czenia podatnik załączył zapisy
w księdze za okres 2018-01-01 do 2018-09-30, formularz informacji przedstawianych przy
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ubieganiu się o

udzielonej

,26 zaświadczęń oraz zestawięnie

[Dowód: akta kontroli - karĘ 546-57l,576-583 ]

W dniu 16.11.2018 r. po wyrażeniu zgody z aft. 199 o.p. ptzęz został
sporządzony protokół przesłuchania strony. Zweryfikow ano, iżchodzi o pomoc z art, 67a § l
pkt 3 otaz § 2 o.p. Podatnik wskazał, iZ jest

. , zatrudn i nie posiada zadłużęniawobec l
Podatnik wskazał, ZÓ-posiada -- - -" '''"

września 2018 r.
W zakresie dochodu podatnik wskazał, że na konieó

[Dowód: akta kontroli - karł 573-574|

W dniu 19.11.2018 r, organ podatkowy wydał na podstawie art. l40 § I oraz §2,art.216
ustawy o.p. postanowienie L.Fn.3t20,2.32,2018 informujące stronę o braku możliwości
załatwienia §prawy w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter §prav4y
oruz oPiŻnienia w doręczaniu pism, wskazując novyy termin zŃ,atwięnia sprawy do dnia
30.1 1.2018 r.

[Dowód: akta kontroli - karta 543]

W dniu t 9.1 1 .201 8 r. organ podatkowy wydał na podstawie art. l23 § 1, art. 200 § l onz afi..

216 ustawY o.p. postanowienie L.Fn.3120,2,32.2018 wyznaczające stronie siedmiodniowy
termin, celem wypowied zęnia się odnośnie zabranego materiąłu dowodowego.

[Dowód: akta kontroli - karta 542]

W dniu 29.I|.20l8 r. orgąn podatkowy - Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wydŃ, na
podstawie art.67a § 1 pkt. 2'i3, § 2 art. 67b § 1 pkt 1, art,207 ustawy o.p., art. 2-7 ustawy
zdnia 12 stycznia l991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, decyzję nr L.Fn.3120,2,32,201,B
o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości III i IV raty 2018 r.
w kwocię kapitału 8 678,00 ń, umotzeniu zaległości za 20t7 t. w kwocie 4,2gt,60 ń oraz
odmowie umorzenia zaległości podatkowej zal iII ratę 2018 r. w kwocie 8 6?6,00 ń.
W uzasadnierriu decyzji organ podatkowy wskazał, iż podatnik jtrż korzyshń z tego rodzaju
PomocY, a tego rodzaju ulg nie można traktować jako normy. Organ w uzasadnieniu
stwierdził iż ,, z uwagi na fakt, iż podatnik od ląt prowadzi działalność gosporlarczq na
terenie grniny Kolbuszową oraz że podatnik aktuąlnie
Eurmistrz Kolbuszowej postanowił częściowo przychylić się do plÓśby podatniką".

74

[Dowód: akta kontroli - karty 540-541]



Z deklarucji podatkowych - , otdz ', złożonych ptzez za
|ata 20l1,-20l'l, otrzymanych z Uruędu Skarbowego w Kolbuszowej wynika, że wysokośó
osiągniętych ptzez p odatnika dochodów kształtowała si ę następuj ąco :

i) Przychody i dochody z innych fuódeł:

2) Przychody i dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

Rok Przychód (PLN) Dochód (PLN)
201,1.

20t2
2013
2014
2015

2016
2,0l7

2018

[Dowód: akta kontroli - karĘ 587-588, 627-6361

W zgromadzonej dokumentacji z Utzędu Skarbowego w Kolbuszowej znajduje się wykaz

informacji o czyńnościaclr majątkowych w których wystąpił ww. podatnik.

[Dowód: akta kontroli - karta 637]

Jak wynika z powższych informacji, kondycja finansowa podatnika na przestrzeni lat
otijętych nirriejszą kontrolą była i

_ l wywiązywatrie się ze zobowiązań podatkowych.
i finansowe

7,t3, Zestawienie prżyzn^nych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom
opisanym w punkcie 7 protokołu kontroli w latach 20L2-20l8.

Prrychód (PLN)
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7.13.1. Zestarvienie przyznanych ulg w postaci umorzeń zaległości podatkowych.
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§towarzyszenię na Rzęcz
Rozwoju powiatu

Kolbrrszowskiego,'NIL"

L.Fn.3I20.32.2012 28jż2012 l 164,00

L.Fn.3 t20,63,2013 30.I2.2013 2 573,00

L,Fn.3 t20,1,38,2014 3LIz,2014 2 634,00

L.Fn.3I20,L39,2014 3|,12.2015 27ż9,00
L.Fn.3l20,L6L2O|6 30.I2,20I6 2 634,00

L.Fn.3I20,1,86,2017 |8,12,2017 2 634,00

L.Fn.3120.1.60.2018 3lltz.2018 2756,00
sUMA 17 124,00

Fund.acja na Rzecz Kultury
FĘcznej i Sportu

L.Fn.3I24.5,2012 04.12.2012 1 533,00

L.Fn.3I24.8,2013 06.I2.2013 1 350,00

L.Fn.3124,L5.20l4 30.10.2014 1 360,00

L.Fn.3I24,1,2,2015 06.10.2015 1 360,00
L.Fn.3Iż4.t,5.2016 18.10.2016 1 360,00

L.Fn.3 t20 ,t ,60.2016 20.01 ,2017 25 206,60

L.Fn.3 t20,I,63,207 18.08.2017 45 864,00

L.Fn,3l24,1r8,2017 23.I0,2017 1 360,00
L.Fn.3l20.L89,207 22.12,201,1 20 858,60

L.Fn.3I24,1,7 .2018 23.I0,20t8 1 360,00

L.Fn.3 I20,1 ,45,20118 23.10,2018 33 571,00

L.Fn.3120.1.58.201 8 3LI2,20t8 12 531,00
,SUMA

I41 714,20

Spóldzielnia Socjalna
,rSmak"

L.Fn.3I20,30,2012 28.I2.20I2 l 187,00

L.Fn.3 1 20. 64,2013 30.12.2a1,3 2 118,00

L.Fn.3I20.1,.39,2014 3L12.201.4 2 773,00

L.Fn.3I20,L7 ,2016 02.02.ż0I6 2I73,00
L.Fn.3I20,L62.2016 30.t2.20I6 2 t73,00
L.Fn.3120.I.87.2O17 l8.12.2ot7 2173,oo
L.Fn.3120.1.6t.2018 3l.t2.20I8 2 t73,00

,§UMA:, 14 179,00

ABS Sp. z o.o,

L.Fn.3I20.59.2013 30j220L3 13 816,00
L.Fn.3l20.L20.20t5 1 5.05.20 1 5 10 314,00

L.Fn.3120.1.65.2017 11.08.2017 25 323,00

SUMA 49 453,0;0

,,GRAFMAR" Sp. z o.o.

L.Fn.3120.28.2012 28.01 ,2013 7 534,00
L.Fn.3 |20.5.20l4 17.02.2014 7 78I,00

L.Fn.3 L20.1.36.2014 L2.12.2014 3 556,00

L.Fn.3l20,I.9.2016 02.03.2016 ,7 
633,00
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sUMA 26 504,00
L.Fn.3 l23.I43,ż013 l?,12,2013 9 0i6,00
L.Fn,3l27 .I04,2014 12,12,2014 7 266,00
L.Fn.3l20,I6,20I6 24.03,2016 7 284,00

L.Fn.3124.2.52.20L8 29.08.2018 i 85,00

SUM.Ą. 23 7s1,00

L.Fn,3 l20,4,12,201,6 13. 10.20 i 6 2 C65,00

L.Fn.3120.4,L20I7 1,5,02.2017 2 05?,00
L.Fn.3 |2a,4.12,2017 17,10.2017 2 104.,00

,SUllIA 6 236,00

L.Fn.3124,61,2013 3L05.2013 5 266,00

L.}'n.3124,1.20I4 07.02.2014 2 622,00

L.Fn.3124,2,69.2014 10,11.2014 5 289,00

L.F-n.3I24.2.66,2015 02.I2.20I5 1i91,00
L.Fn.3I24.2,61,,2016 25.I1,2016, .4129,60 , ,

L.Fn.3I24.2,55,2017 16.I0,2017 5198,00-

sUMA 6 236,00

L.Fn.3120.2.35.2014 07.10.2014 4 300,00

L.Fn.3I20,2.29.20I5 24,08,201,5 3 916,00
L.Fn.3I20,2.53.20I5 27,01.20t6 6 618,00

L.Fn.3l'20.2.44,2016 a2.09.20I6 4 963,00

L,Fn.3Iż0,2,29.2017 30,08.2017 14 889,00

L.Fn.3120,2,32,2018 29,.1I.20i 8 4291,6a,
SUMA 38 97,1r6a

7,13,2, Zestarvienie prryznanych ulg w postaci rozlożenia na l,a§, zaleglości
podatkowych.
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sUMA
L.Fn,3 t20.2,I|,20l6 07.03.2016
L.Fn.3I}a,ż,47 ,2016 I4.I2,20I6
L,Fn.3 tż0,2,32,2018 29,It,2018 8 951,00

7,13,3. ZestaWienie przyznanych ulg w postaci odroczenia terminu zapłaĘ zaleglości
podatkowych.

Z dokumentacji ptzekazanej do Delegatury CBA w Rzeszowie z |Jtzędu Miejskiego
w Kolbuszowej wynika, że w latach 2012-2018 Burmistrz Kolbuszowej wydał ponadto
decyzje w slrawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w stosuŃu do:

o Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu:
- decyzja L.Fn.3l20 ,t.60.20t6 z dnia20.01,20t7 r. qdmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 20 845,00 zł.

o ABS Sp. z o.o.:
, decyzja L.Fn.3I20.t,20,2015 z dnia 15.05.2015 odmawiająca umorzenia zalęgłości
podatkowej w kwocię 9 605,00 zł.

, . ,rGRAFMAR" §p. z o,o,:
- <lg.cyzja L.Fn.3120,5.2014 z dnia t7.02.2Ot4 odmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 2 354,00 ń,

_I:
, decyzja L.Fn.3t27,74.2015 z dnia 14.12,2015 r. odmawiająca umorzenia zaległości' 
podatkowej w kwocie 7 284,00 ń;
,.decYzjaL.Fn.3l24,2,52,20t8 zdnia29.08.2018 r. odmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 185,00 zł.

o

- decyzja L.Pn.g l2§.4.L2.20t6 zdnia 13.10.2016 r. odmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 2 064,00 ń;

L.Fn.3124,6L20I3 3 1.05.2013 5 396,00

L.Fn,3124.106,2013 22,I1.2013 5 417,00

sUMA
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- decyzja L.Fn.3I20.4.1.2017 z dnia 16.02.2017 r. odmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 2 a67,00 zł,

- decyzja L.Fn.3 124,12014 z dnia 07,02.2014 r. odmawiająca ulnorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 2 623,a0 zł;

- decyzjal.Fn.3 124,2,69.2014 z dnia 10.1 1.2014 r, odrnawiająca umol,zenia zaległości
podatkowej w kwocie 5 289,00 zł;
- decyzja L.Fn.3 l24.2,6L2016 z dnia25.I1,2016 r. odmawiająca umorzenia zaległości
podatkowej w kwocie 11 948,00 zł,

- decyzja L.F'n.3l20.2,35,2014 z dnia07,I0.2014 r. odrnawiająca umorzerria zaległości

podatkowej w klvocie 4 295,80 zł;

- decyzja L.Fn.3l20.2,29,2015 z dnia 24,08,2015 r. odrnawiająca umorzenia zaległości

podatkowej w kwocie 2205,00 ń;
- decyzja L.Fn.3 120.2.53.2015 z dnia 27 ,01,2016 r. odmawiająca umorzenia zaległości

podatkowej w kwocie 6 619,00 zł;
- decyzja L.Fri.3I20.2,44.2016 z dniaa'2.09,2016 r. odmawiająca umorzenia zaległości

podatkowej w kr,vocie 4 963,00 zł;

- decyzja L.Fn.3I20,2.32.2018 z dnia 29.11.2018 r. odtnawiająca unrorzenia zaległości

podatkowej w kwocie 8 676,00 zł,

7"8" Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 28 maja2019

r. powiedział m.in, że: ,,IIy' przypadku osob Jizycznych prowądzqcyclt dziąłalność gospodarczq

zarwyczaj złożenie wniosku poprzedzone jest rozmowąmi z udziclem Skarbnika doĘczq one

sytuacji ekonomicznej podmiotu, problemów z jakinli boryka się przedsiębiorca. Zanuyczaj na

poczqtku proponujemy rozłożenie na raĘ, gdy to nie jest wystąrczajqcym rozu,iązaniem

proponujemy częściowe umorzenie, Co do zasady jest obowiqzek płacenia podatków, ąle nie

chcemy, ctby podmiory działajqce na terenie gminy zatrudniajqce pracowników upadaĘ, więc

staramy się pomóc, Nie wiem w jctki sposób sq gromadzone nlateriały za samo

pr z e p r ow (l dz e ni e p o s t ę p ow ani a dow o dow e go o dp ow i ada S kąr b ni k.

W przypadku Stowarzyszenią na Rzecz Rozwoj1.1 Powiątu Kolbuszowskiego ,,NrL", ul, Jąną
Pąwła Ii 8, Spółdzielni Socjalnej ,,SWK", Lłl, Św, Brata Albertą 3, Funclacja ną Rzecz

Kultury.Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2, jest to działąlność lokąlna służqca mieszkąńcom
powiatu kolbuszowskiego, o chąrakterze społecznym, nastawiano na pomoc osobom

bezrobotnyłn, organizowanie zajęĆ sportowych zgodnie z ich statutami i założeniami. Zdarzą
się, że realizujemy ze Stowarzyszeniem wspólne projekty i wtedy wnosimy swój wkład,
a Fundacja otrzymuje od nas dotacje ul ramącll obowiqzujqcych przepisów, Kiedy wpływa
u,niosek od ww, podmiotow wiemy jaka jest kondycja finansowa, a głównym arTumentem
przemawiajqcym za przyznaniem ulgi w zaległym podatku jest ich działalność o charakterze
społecznym. W przypadku spółek prąwa handlowego podobna była metodologia
postępowania, Pewna elastycznoŚĆ gminy w sytuacji kiedy podatnik zagrożony jest upadkiem
jest niezbędna.
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Na pytanie, czy ptzed podpisaniem zapoznawał się Pan zjej treścią odpowiedział: ,,Z sąmq

treŚciq taĘ ąle nie z załqcznikami. Za pracę referatu podatków odpowiada Skarbnik i kierujqc
się zasadą zaufania do współpracowników, liczę na ich rzetelne i kompetentne podejście do
p owierz o nych o b ow i qzków'; ;

[Dowód: akta kontroli karĘ 961-962l

Jacek Mroczek - Skarbnik Kolbuszowej, w wyjaśnieniach ńożonych w dniu 28 maja
2019 r. Powiedział m.in., że: ,,Najczęściej wyglqda to w ten sposób, że mieszkańcy
PrzYchodzq osobiŚcie do Burmistrza przedstawiajqc swojq sytuację, ekonomlcznq, ,,życiowq"
którą w ich ocenie może stąnowlć przesłankę do przyznania ulgi. Podatnicy składajq pisemny
wniosek ną biuro podawcze, W niektórych sytuacjach w rozmowie Burrnistrzą z podatnlkiem
biorę udział ja lub inspektor zajmujqcy się Ęmi sprawami. Następpie taki wniosek trafia do
mnie, ja delcretuję go ną referat podatków, gdzie jest poddawany weryJikacji orąz
sPorzqdzanYjest Protokół przesłuchania strony. Po sporzqdzeniu takiego protokołu tra/ia on
do mnie i ja wspólnie z Burmistrzem podejmuję decyzję w tym ząlłesie.
Po Podjęciu decYzji pracownik referatu podatków przygotowuje clecyzj.e, informacja o decyzji
co do PrzYznańia ulgi przekazywana jest ustnie pracownikowi. Na stanowisku z-cy Skarbnika
uPowaŻnienie od Burmistrza w zalłesie podpżsywania decyzji dot, m.in, podatków miałem od
28 laańetnia 2018 r. Bezpośrednio w olcresie kiedy byłem zastępcq nie zajmowałem się
sPrawami dol PrzYznawania ulg w zaległym podatku, ale w przypadku nieobecności
Skarbnika lub innych sytuacjż kiedy nie miął możliwości zajqć się Ęm osobiście w zastępstwie
zajmowałem się wnioskami w tym zalłesie.
Fundacja ną Rzecz lQtltury Fizycznej i Sportu, ul, Wo:lską 2, Stowarzyszenie ną Rzecz
Rorwojl,t Powiątu Kolbuszowskiego .,,NIL", ul, Jąną Pąwłą II 8, Spółdzielnia Socjalna
,,SMAK", ul, Św. Brgtą Alberta 3, sq to jednostki prowadzqce działąlność społecznie
tĘtecznq, na Fundację gmina przekazuje ok. 500 000,00 zł rocznie - celem organizacji na
terenie gminY zajęĆ sportowych, relłeacyjnych, lalturalnych. |Ę zwiqzku ze ścisłq współpracą
z tYmi Podmiotąmi znana jest nam ich kondycja/inąnsową, ą ich zadanią statutowe stanowiq
jednq z przesłanek przyznania ulg w zalegĘm podatlru od nieruchomości lub środków
transPortowych, Burmistrz stąra się być blisko z mieszkąńcami, w więlrszości przypadków.zna
§ytuacje ich osobiście.
lIl PrzYPadlru zdarzeń losowych jak np. pożar nle zbieramy szczegółowej infornacji
o Podatniku. Co do wydawanych decyzji, innych sytuacji nie ałiqzanych ze zdąrzeniem
losowym nie mogę się wypowiadąć, bo ich nie znąm,
Po Powołaniu mnie na stanowisko Skarbnika wyodrębniono referat podatku w Wydziale
Finansów, którego kibrownikiem została panl lwona Wyczawską-Kiwąk i to ona sprawuje
bezpośredni nadzór nad pracq komórkż,
Zestąwienie wYdanych decyzji jest, nie matn wiedzy w jakiej formie: papierowej,
elektronicznej.
Na PYtanie, czY zduza się, że podatnicy bezpośrednio trafiają do Pana w sprawie ptzyznana
ulgi odPowiędziń: ,,Teraz tak, a w olłesie kiedy byłern zastępcq, nie wiem, być może".
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Iwona Wyczawska-Kiwak - Kierownik Referntu Podatkórv w |Jrzędzie Miejskim
w Kolbuszowej, w wyjaśnieniach ńożonych w dniu I6.0L2020 r, powiedziała m,in, żei ,,Do

moich obowiclzków należy głównie sprawozdawczość, księgoyanie, prowadzenie postępowań

podcttkowych w zalcresie podatku od środków transportouych i nieruchon,lości. Zajmuje się

osobąmi prawnymi oraz lizycznymi z terenu miąstct, Za podejmowąnie decyzji odpowkda

orgcm podatkowy. Ją się zajmlje osobąmi W!!n!?!l w tym przedstębiorstułanxi i osobami

Jizycznymi z terenu miasta Kolbuszowa, a ,, J
się osobanti fizycznymi z poszczególnych miejscolvości.

lał e s t i ąmi o r ga niz acyj ny mi,

, (, ) zajmltjq
zaJnlLUe slę

Referat Podatków zajrnuje się przeprowadzctniem postępowait v, zalłesie' wnióskóv,

o tńzielenie ltlgi w postaci umorzenła zaległości podatkowej,

Podatnik składą wniosek do Biurą Obsługi Klientą, tam jest rejestrowatry, Kolejno w formie
elektronicznej wpływa do Skąrbnika, następnie jest to przekazywane do mnie, a ja przekazuje

to konlłetnemu pracownikowi, W formie papierowej trafia do Burmistrza (lvydaje mi się, że

jak nie ma Burmistrzą to do Selłetarza), kolejno do Skarbnika i on przekazuje je mi.

prącownik przygotowuje pisma, sprawdza czy podatnik złożył wszystkie dokumenty, Podątnłk

jest zawsze u,zwany na sporzqdzenie protokołu przesłuchania strony. przeważnie sq przy tym

obecne dwie osoby, ale zdąrzą się że jest to jedna osoba, IT piśmie wzwamy podatnika, aby

na sporzqdzenie p.rotokołu przyniósł olłeślone dokumenĘ, jednakże różnie z tym bwa,

Dolamentącję wcześniej trzymaliśmy, po wejściu przepisów RODO nie gromadzinry żadnych

dokumentów, chyba że podatnik chce je zostawić, to zostawiamy wówczas kopię. JeŚli nie

chce, to spist4jemy to co nąm przedstawił w notątce, Nie gromadzenie dolcumentów wynika

zfaktu, że selłetarka była na różnych szkoleniąch i przekazała dalej takie informację, że

zgoclnie z L§tcwq nie powinno się zbierąć doh,tmentów. Pewnie mówiła o jakq konlłetnie

dokumentację chodzi; ale nie pamiętam. Wydaje mi się, że Skarbnik konsultowął to z naszym

radcc1 prąwnym, Zawsze spistjemy wszystko co lctoś oświądcza. Zdctrza się, że wysyłamy

pisma np, do MGOPS celem weryfikacji twierdzeń podatnika, Odpowiedź uzyskujemy

w formie pisemnej. Cząsami sq sytuację, że ktoś nie przyniesie jalciegoś dolą,tmentu, ale rwykle

wzwąmy, żeby udokumentowął to co zeznaje, Najwięcej udzielamy pomocy dlą osób

/łzycznych i jest to pomoc niebędqca pomocq publicznq. JeŚli mamy wiedzę, że prowadzi
dztatatność gospodarczq to wzwąrny o złożenie zaŚwiądczeń o udzielonej połnocy de minimis

oraz formularz irlformacJi przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Prosimy
o tq dokumentację celem późniejszego sprawdzenia jakiej pomocy mamy udzielić danemu

podatnikowi, czy będzie to w zalłesie pomocy de minimis czy innej, Podatnicy przeważnie

składajq te dokumenty. Jeśli nie złożq, to przy sporzqdzanźu protokołu przesłuchania strony

dopytujemy o to i wzwamy o uzupełnienie wymaganych dokumentów. Jeżeli ich nądal nie

dostarcza, to przeważnie odmawiamy udzielenia ulgi, Kolejno przesyłamy do podatnika
postąnowienie na podstawie art. 200 u§tawy ordynacJa podatkowa z informacjq, że podatnik

ma możliwość zapoznania się z ąktąmi sprąwy w terminie 7 dnż od dnią dostąrczenia pisma.
Cała zgromądzona w postępowaniu podatkowym dokumentacja traJia do Burmistrza i to on

decyduje, czy ulga ma być przyznana czy nie. Przeważnie słownie przekazuje tą informację
Skarbnilcowi, kolejno ja dostaję takq informację, lecz nie zawsze i na samym końctt
pracownik, który przygotowuje projekt decyzji i traJia to do Burmistrza, Decyzje podpistg'e
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Burmistrz lub Skąrbnik. Ząświadczenie o przyznanej pomocy wydajemy Ęlko w przypadla,l

pomocy de minimis.
Podątnik Jest zobligowąny d.o złożenią dolanmentącji obrazujqcej jego sytuację Jinansowq.
W PrzYPadku osób .prawnych sq to głównie bilanse, sprawozdania. W przypadku osób
fizYcznYch m,in. rachunki, Podatnik ma obowiqzek złożenią także inne dokumentacji
obrazĘqcej §ytuącje na jakq się powołuje, O pomoc pttblicznq raczej nikt się nie starał,
OdnoŚnie Pornocy de minimis, to weryJikujqc wniosek badamy czy.może być zastosowaną tąką
Ponxoc, ale rzadko jq stosujemy, ze względu na brąk spełnienia wszystkich przesłanek przez
Podatnika. W nviqzku Z tym udzielamy głównie pomocy niebędqcej pomocq publicznq
i bazujemY na ustawie ordynacja podatkowa, Nie pamiętam, czy były takie sytuację, że nie
wzYwaliŚmY Podatnika o złożenie dokumentów Jinansowych. Mogło tak być przy Fundacji na
Rzecz KulturY Fizycznej i Sportu, gdzie organern nadzoruJqcym jest Bllrmistrz oraz przy
stowarzYszeniach: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiątu Kolbuszowskiego ,,NIL" oraz
SPÓłdzielnia Socjalna ,,SMAK". Ich sytuacja się nie zmieniąłą, Majq oni ną celu pomoc
mieszkąńcom. Itrlydaje mi się, że auykle składąti dokumenĘ na potwierdzenie swojej sytuacji,
jednakZe cel orąz ich zadania statutowe wskazywały nam przesłankę.zastosowania umorzenią,
PrzY osobach Jizycznych, jeśli podatnik nie przychodzi ną wyznaczony termin, to nie
umarzamY, Czasami mogły byĆ takie sytuację, że w dolwmentacji znajduje się jedynie wniosek
i decYzja, Mogło to doĘczyć osób Jizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
w stosunku do których posiadamy wiedzę, że sq to osoby np, z nałogami, niewypłacalne,
w stosunla do których wszczęto egzela,tcję i okąząła się ona bezslwteczna.
(Jzasadnienie do decyzji winno ząwierać podstawę prawnq i arĘkuły prąwne, które o tym
stanowiq, a tąkże informację co wpłynęło na to, że dana pomoc jest przyznana, Jeżeli żqdanie
Podatnika bYło w całoŚci uwzględniane, to uząsądnienie do decyzji było tłótkie i zwięzłe, Przy
odmowie umorzenia zaległoŚci podatkowej uząsaCnienie jest dłuższe i bardziej rozbudowane.
ProwadzimY rejestr wydanych decyzji w formie, papierowej orąz elektronicznej, Metryka
ząkładana jest dlą każdej sprawy, zarówno w formie papierowej, jąk
i elektronicznej,

Nie zdarzajq się sytuację, aby podatnicy przychoctzili osoblście w sprawie przyznania im ulgi
w zaległym podatku.
MetrYki §prąwy nie przekaąlwaliśrny Państwu, bo myśIeliśmy, że nie jest potrzebna, RIo
(chYba w 20]7 r.) oraz UKS (chybą w 2016 r.) nas kontrolowąli, je/nak nie zostaĘ
s tw i e r dz o ne ni ep r aw i dłow o ś c i w zalł e s i e de cyzj i p o d at kow y c h'' .

[Dowód: akta kontroli - karĘ 965-9671

r - insPektor w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
w wYjaŚnieniach ńożonych w dniu 30.05.2019 r. powiedziała m.in, żei ,,Po wpłynięciu
wniosląt, traJia on do poszczególnych pracowników, jedna koleżąnka zajmuje się osobami
PrawnYmi i jest to pani kierownik referatu podatków lwona Wyczawska-Kiwąk, a ja
i koleżąnka - zajmujemy się pozosłałymi wnioskami dot. osób /izycznych.
WszczYnamY Postępowanie, wzwąmy podatnika do stawiennictwa w celu sporzqdzenia
protolcołu przesłuchania strgny oraz praedłożęnią dokumęrctąoji w aąlrręsię rn,ln. sytuqcji
ekonomicznej,'Dawniej kserowaliśmy takie clokumenĘ, ale od ok. 20I2 r. po jakimś szkoleniu
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- nie panńętcun kiedy i kto przekazał inforłnację, że ze wzglęńl na ochronę danych osobowych
nie należy gromadzić dokumentącji przynoszonej przez pcdatników, Co do uzasadnienia

decyzji to pisane jest ono zgodnie z przyjętq praktykq, Nigdy RIO podczas kontroli nie

zarruciło nieprawidłov,ości w prowadzonych przez nas postępowąniąch. Po przeprowądzenh,t

postępowąnia dolwmentację zanoszę do pana Skąrbnika, który po ttzgodnieniach z panem

Bttrmistrzem przekctztje mi informo.cję ustnie lub z zapiskietn na ,,barteczce" jakq decyzję

manx sporzqdzić odnośnie u,lgt"w zaleglyrn podath,t; Zanoszclc dokomenty do Skarbnikł to p.o

lłótce przedstawialam sytuację podatnika i wyjaśniłam jakieś wqtpliwości, Zlwkle podatnłcy

stawiajq się na spisanie protokołu i przynoszq dolcumenĘ do wglqdu, w slłajłrych
przypadkach nie stąwiajq się, ąni nie dostarczajq dohlmentów więc odmawiamy prąlznania

uIgi,

Ja osobiście z wnioskiem o pomoc de minimis nie spotlcałam się, i nie jestem w stąnie

odpowiedzieć jak to wygląda",

[Dowód: akta kontroli - karĘ 970-9'ltl

, , - pomoc aclministracyjna w Slydziale Finansów Utzęclu tvliejskiego

w Kolbuszowej, w wyjaśnieniach ńożonych w dniu 30.05.2019 r; powiedziała m.iri, żę; ,,Po

wpłynięciu ytniosku, trafia on do poszczególrrych pracownibów, jedna koleżanka zajmuje się

przedsiębiorstwąmi i jest to pani kierownik referatu podat,ków lwoną Wyczawslca-Kiwak, a ja
i koleżanka - , zajmujemy się pozostałymi wnioskąmi doL osób fizyczrlych.
Przeprowadzamy postępowąnie dowodowe, sporzqdzamy protokół przesłtlchania strorty,

wnioskodawca przynosi dokumenty z których do protokołtt spisujenry niezbędne elementy,

doklmenĘ rwykle nie sq włqczane do postęp;gwanią, Do maich obowiqzków przyucząłam się

przy boku pani . obecnie przebywajqcej na i

Po przeprowądzenitl postępowania dokumentację ząlloszę do pana Skarbnika

Jacka Mroczka, który po uzgodnieniach z panem Burmistrzem przekazuje mi informację jakq

decyzję maln sparzqdzić odnośnie ulgi w zalegĘm podatku, Cząsem kiedy ząnoszę dolamenty

to Skarbik dopytuje mnie o informacje zawarte w protokole przesłuchąnią strony, Według

mnie metryka sprąwy była sporzqdzaną do każdej dolwmentacji sprawy." ,-

[Dowód: akta kontroli - karty g72-g73l

Miejskiego w Kolbuszowej, w wyjaśnieniach złożonych w dniu 23.05,201,9 r. powiedział

m.in, że: ,,|T ząlrresie ulg podatkowych na polecenie Skarbnika spisywałem protokół
przesłuchania strony (wnioskodawcy) w postępowaniu podatkowym o przyznanie ulgi
w zaległościach podatkowych, Nie więm na pewno jakwyglqda obieg dolalmentów, na pewno

Selłetarz delłetuje wnioski podatników na Skarbnika on z kolei na prącowników
merytorycznych. Po nveryJikowaniu dokumentów, ewentualnym uzupełnieniu, dokumenty

tra/iajq za pośrednictwem Skarbnika do Burmistrza, gdzie podejmowana jest decyzja. Nie
,irrn w jaki sposób decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi jest przeka,zywana do
pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie. Nie wiem czy prowadzony jest rejestr
wydanych decyzji,
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Na PYtanie, czy wiadomo Panu coś na temat tego aby podatnicy starający się o ulgę osobiśoie

w tej sPrawie spotykali się z Burmistrzem, Skarbnikięm, lub z któryś pracowników,
odPowiedział: ,,Nie spotkałem się z tąką sytlrucjc1, ąle domniemwąm, że do Burmistrzą ktoś
mógł przyjqć w tej sprctvlie",
}rla PYtanie, CZY była Pantr zrrana osobiście sytuacja ekonomiczna osób co do których
sPisYwanY bYł Protokół, odpowiedział: ,,Osobiście ich nie znałem, łno7ę powiedzieć, że
niektórzy byli mi znani ,,z widzenia'',

[Dowód: akta kontroli - karty 968-969|

Biorąc PowYŻsze pod uwagę, należy podkreślió, że zgodnie z art, 67 a § 1 ordynacji
Podatkowej organ Podatkowy jakim jest Burmistrz Kolbuszowej, na wniosek podatnika,
w PrzYPadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym mbże
m.in. umorzYĆ w całoŚci lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
.ProlongacYjną. Należy pamiętać, że decyzja organu podatkowego dotycząca umorzenia
zaległoŚci Podatkowych jest decyzją o charakterze uznaniowym. Zatem do organu
Podatkowego należY wybór sposobu rozsttzygnięcia, a więc czy ulga zostanie przyznana, czy
Pomimo wYstąPienia waznego interesu podatnika lub interesu publicznego ulga nie zostanie
zastosowana. Potwierdzeniem tego jest wyrok WSA w Rzeszowię z 14 sierpnia 2004 r. (sygn.
akt SA/1427l03), w którym stwierdził, że decyzja w przedmiocie umorzenia macharakter
uznaniowY, co oznacza, że organy posiadają pewien luz decyzyjny, Sąd wskazał również,
Żę w trakcie PostęPowania podatkowego na organach podatkowych ciążą szczególne
obowiązki - wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraury , zebtaniapełnego
materiału dowodowego, wnikliwego rozpatruenia sytuacji podatnika i dokonani a ocęny, czy
istnieje ważnY interes podatnika lub interes publiczny, który uzasadniałby umorzenie
zaległoŚci, w całoŚci tub w części. Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięcie organu
Podatkowego nie moźe byó dowolne. Wydanie decyzji musi byó bowiem poprzedzone
wYjaŚnieniem okoliczności danej sprawy w zakresie przesłanek umorzenia. Z uzasadnienią
decYzji Podatkowej musi wynikaó, że organ podatkowy prawidłowo ustalił stan faktyczny.

. PrzeProwadzona kontrola wydanych w latach 20I2-20t8 ptzez organ podatkowy
Burmistrza Kolbuszowej decyzji w przedmiocie udzięlenia ww. podatnikom ulg w spłacie
zobowiązań Podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnym wskazuje, że
organ PodatkowY nie wszystkie postępowania podatkowe, mające na celu ustąlenie istnienią
Przesłanek uzasadniających ptzyznanie przedmiotolvych ulg, przeprowadził rzetelnie
iznaleŻYlą rvnikliwością. Nie zawsze zawietńy one niezbędne dokumenty, dowody
konieczne,do uznania istnienia czy to przesłaŃi ważnego interesu podatnika, czy ważnego
interesu Publicznego. Dołączane pt7.ez podatnika dokumenty w dużej mierze nie dawały
moŻliwoŚci wszechstronnego rczważęnia materiału dowodowego dotyczącego stanu
faktYcznego sPrawy. 

. Organ podatkowy w niektórych sprawach zanieohał weryfikacji
informacji wskazanych przez podatników i nie oceniał sytuacji i korrdycji ekonomicznej ww.
Podatników. Organ w większości swoich decyzji sporządzałkrótkie, zwięzłeuzasadnienia, na
Podstawie którYch ciężko było wywnioskowaó które fakty organ uznał za udowodnione,
którYm dowodorn dął wl,ąrę orąr pruyłzyn dlą któryoh innym dowodom odmówil
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wiarygodności, Zdaruńo się, że organ podatkowy wprost w uzasadnieniu wskazywŃ na brak

podstaw ptzyznania ulgi, a mimo to ją przyznawał.

Ponadto, w przekazaiej'dokuńentacji stwierdzono brak metryk'spiaw, o których to stanowi

odpowiednio art. 171a ordynacji podatkowej.

8. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono konieczności

pobrania rzeczy,

g. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono konieczności

p rzep row adiania o glę dzin.

10. W wyniku przeprowadzorrych czynności nie stwierdzono koniecznoŚci

przeprowadzania badań z udziałem biegłego.

11" w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono

nieprawidłowości:

11,1, Iltgi podatkowe udzielone przez, Burmistrza Kolbuszowej, Skarbnika, Zastępcę

Skarbnika ofaz Inspektora Referatu Finansowo-BudĄetoułego U'zęclu Miejskiega

w Kolbuszowej z naruszeniem przepisów art, 122, 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r,

ordynacja podatkowa stanowiqcych o niezbędnych clziałaniąch organu w celu dokładnego

wyjaśnienia stanu fttkĘcznego, jak łównież zebrania i w sposób wyczerpujqcy rozpatrzenia

całego mater iułu dolvo dowego.

11.1.1. przedmiotowa nieprawidlowość dotycry decyzji wydawanych przez Burrnistrza

Kolbuszowej - Jana ZubĘna rzecz p,odatników:

o Stowarryszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL":
- Decyzja L.Fn.31,20.32,20t2 z dnia 28.12.2012 r. umarzająca zaległośó w podatku od

niet,uchomości za 2012 rok w kwocie L L64,0O ż;
- Decyzja L.Fn.3120.63,2O|3 z dnia 30.12.2013 r. umaruająca zaległośó podatkową

w podatku od nieruchomości za2013 rok w kwocie 2 573,00 zł;

- Decyzja L.Fn.3|20,1,86.20t7 z dnia l8.Iż,20I7 r, umarzająca zaległośó podatkową

w podatku od nieruchomości za20l7 rok w kwocie 2 634,00 ń,

o Spóldzielnia Socjalna,,SMAK":
- Decyzja L.Fn.3I20.30.20l2 z dnia 28,12.2012 r. warzająca zaległośó podatkową

w podatku od nieruchomości za20l2 rok w kwocie I I87,00 zł;

- Decyzja L.Fn.3L2O.L87.20I7 z dnia 1,8.12.2017 t. umarzająca zaległośó podatkową

w podatku od nieruchomości za20l7 rok w kwocie 2173,00 zł,
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o ABS §p. z o.o.:

- Decyzja L.Fn.3120.L65.20l7 z dnia l1.08.2017 r.
wpodatku od nieruchomości za miesiące VIII-XII 2016
miesiące I-YI20L7 r. w kwocie 13 813,00 zł,

umarualąca zaległośó podatkową
r, w kwocię 11 510,0a ń oraz za

o . ,rGRAFMAR' §p. z o.o.:
' DecYzja L.Fn.3I20.28.20|2 z dnia 28.01.2013 r. vmatzająca zaległośó podatkovyą
w Podatku od nieruchomości za miesiące XI, XII 20t2 t, w kwocię łącznej 4 530,00 zł oraz
odsetki Powstałe od zaległoŚci podatkowej za miesiące od xII 20l1 r. do xz1L2r. w kwooie
3 004,00 z}, a także rczkładająca na raty zapiatę zaległości podatkowej za miesiące od XII
20II l doX20l2 r. włącznej kwocie24 839,00 ńwruzzopłatąproloniacyjną;
' DecYzja L.Fn.3I20.5.20t4 z dnia 17.02.2014 t. umarzająca zaległośó podatkową w poclatku
od nieruchomoŚci za miesiące IX-XI 2013 r. w łącznej kwocie 7 062,00 zł, umwzająca
odsetki Powstałe od zaległości podatkowej zamiesiące oJ ry-vm ZO:F t. w kwocie łącznej
809,00 zł, rczkładająca na raty zapłatę zaległości podatkowej za miesiące ocl IV_VIu 20lr ;,
w kwocie łącznej t l 7 7 0,00 zł wruz z opłatąprolongacyjną;
' DecYzja L.Fn.3 IZ0.1.36.20t4 z dnia l2.I2,20!4 umatŹui|"uzaległość podatkową w podatku
od nieruchomości zaXI2O1,4 t. w kwocie 2 413,00 ń,

...,
' DecYzja L.Fn.3 t20.2.29.20t7 z dnia 30.08.2017 r. umaruająca zaległość podatkową
w Podatku od nieruchomoŚci za IY ratę 20i.6 roku w kwocię 4 963,00 ń oruz za I i II ratę
2017 r. w kwocię 9 926,00 zł;
- DecYzja L.Fn.31,20,2,44,20t6 z dnia 02.09:2016 t. umaruająca zaległośó podatkową
wPodatku od nieruchomoŚci za I2016 roku w kwocię 4963,00 zł oiaz oarna*iaią.a
umorzenia zaległoŚci Podatkowej w Ww podatku zaII rutę2016 roku w kwocie 4 963,00 zł.

t|,1,2, Przedmiotowa nieprawidłowość dotyczy decyzji wydawanych przez Zastępcę
skarbnika kolbuszowoj - Jacka Mroczek na rzęczpodatników:

o §townrzYszenie na Rzecz Rozrvoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NILrr:' DecYzja L.Fn.3120.1.60.20l8 z dnia 3l.t2,20l8 r. umaruająci za1egłośó podatkową
wpodatku od nieruchomości za2Ot8rokwkwocie 2756,00 zł, .

. . Spóldzielnia Socjalna ,,SMAKr':
' DecYzja L.Fn.3I20.L6l20l8 z dnia 31,12.ż0lt8 t, umarzająca zaległość podatkową
w podatku od nieruchomości za20l8 rok w kwocie 2173,00 zł,
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11.1.3. Przedmiotowa nieprawidlowość doĘczy decyzji wydawanych przez Skarbnika

Kolbuszowej - Stanislalva Zuber na rzecz podatnilców:

o ,,GMFMAR" Sp. z 0;o.:

- Decyzja L,Fn.3I20,L9,20I6 z dnia 02,03,2016 1,. umatzająca zaległoŚÓ podatkową

wpodatku od rrieruchomości za miesiące III-V 2015 r. w kwocie łąCznei'l2Ą2,00 ńOraZ

umarzająca odsetki powstałe od zaległości podatkowej za miesiące od VI,XII 2015 r.

w kwocie łącznej 39I,0a zł,

_ Decy:zja L.Fn.3I20,2,35.20I4 z dnia 07J3201/ r. umarzająca zaległośó podatkową

w podatku od nieruchomości za 2012 oraz 201,3 rok w kwocie 4 300,00 zł, odmawiająca

uńorzenia zaległości podatkowej za częśó IV raty, 2013 t, rv kwocie 873,80 zl araz II i III ratę

2OI4 w kwocie 3 422;00 zł, odmawiająca umorzenia odsetek powstałych od zaległoŚci

podatkowej zaczęśó IV raty ż013 otazzaZOIĄ t,

o Fundacja na Rzecz Kultury F'iz/cznej i Sportu:

_ Decyzja L.Fn.3l20.L45.ż0I8 z dnia 23.10.2018 r. umarzająca zaległoŚÓ podatkową

w podatku od nieruchomości za miesiące I,IX 2018 r, w kwocię33 5711,00 ń;
_ Decyzja L.Fn.3120.1.58.2018 z dnia 3ltż.20l8 r. umaruająca zaległoŚÓ podatkorvą

w podatku od nieruchomości za miesiące od X do XII2018 r. w kwocie 1,2 53t,00 ń.

11.1.4. przedmiotowa nieprawidłorvość doĘcry decyzji wydawanych Przez InsPektora

Referatu FinansoWo-B udżetowego Iwonę Wyczawską-Kiwak na rzecz Podatników :

_ Decyzja L.Fn,3 120.2.53,2015 z dnia 27.0L20l6 r. umarzająca częŚÓ zaległoŚci podatkowej

w podatku od nieruchomości za20l5 rok w kwocie 6 618,00 ń oraz odmawiająca umorzenia

części zaległości podatkowej w Ww podatku zaZOIS rok w kwocie 6 619,00 ń,

11.2, Utgi poclatkowe udzielone przez Burmistrza Kolbuszowej, Skarbnika oraz Inspektora

Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - z narusz,enient

artykułu 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stanowiqcego

o przesłankach uzasaclniajqcycll zastosowanie ulg podatkowych, tj, zaistnienia ważnego

interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

Nieprawidłowośó ta w głównej mierze była oceniana na podstawie zgromadzonej w sprawie

dokumentacji, która w wielu ptzypadkach nie była kompletna. Mając to na względzie, nie jest

wiadome na jakiej podstawie organ potwierdził konkretne okoliczności zgjaszane przęz

podatnika i zakwalifikował je w ramach ważnego interesu podatnika lub intęresu publicznego
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i tYm samYm udzielił pomocy. Ponadto pod uwagę wzięto również dochody podatnika
wyni kaj ące z pt zesłanej dokumenta cji z |J r zę du Skarbowe go.

1!,2,1, Przedmiotowa niePrawidlowość dotycry decyzji wydawany eh ptzezBurmistrza
Kolbuszowej - Jana Zubę Aa rzeczpodatników:

r ABS Sp. z o.o.:

'DecYzja L,Fn,3l20,L20.2015 z dnia 15.05.2015 r. w części dotyczącej umorzęnia zaległości
podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie IO 314,00 zł' DecYzja L,Fn,3t2O,L65.20l7 z dnia 11.08.2017 r. umaruająca zaległośó podatkową
w,podatku od nieruchomoŚci za miesiące VIII-XII 2016 t. w kwocie 11510,00 r.ł,oruzza
miesiące I-VI 2017 t, w kwocie 13 813,00 zł.

o ,,GRAf,'MAR'' Sp. z o.o.:
- DecYzja L,Fn,3 l20.,28.2}t2 z dnia 28.0t,2}l3 r. rv części dotyczącej umorzenia zaległości
Podatkowej w Podatku od nieruchomości za miesiące XI, xII 2012 r. w kwocie łącznej
4 530,00 zł oraz odsetek Powstałych od zaległości podatko wej zamiesiące od XII 20l 1 r. doX20l2 r. w kwocie 3 004,00 zł;
- DecYzja L,Fn,3 120,5.20t4 z dnia 17 .02,2014 r. w części dotyczącej umorzenia zaległości
Podatkowej w Podatku od nieruchomości za miesiąc. lx-xt 20t3 r, w łącznej kwocie
7 062,00 ń oruz odsetęk Powstałych od zaległości podatkowej za miesiące od IV_VIII 2013 r.
w kwocie łącznej 809,00 zł;
- DecYzja L,Fn,3 I20.t.36.201,4 z dnia l2.I2,20l4 umaruającazaleglość podatkową w podatku
od nieruchomości zaXI2014l w kwocie 2 413,00 ń.

- DecYzja L,Fn.3124,t,20t4 z dnia 07.02.20ti w części aoiyózącó; umorzenia-zaległości
podatkowej w podatku ocl środków transportowych w kwoc ie} 622,a0 zł;
- DecYzja L,Fn.3I24,2,6t.2016 z dnia 25,1 L20I6 w części dotyczącej umorzenia zaległości
Podatkorvej w Podatku od Środków transportowych za II ratę 2015 r. w kwoci e 4 t29,6O ń;-DecYzjal,Fn,3 124.2,55.2017 zdnia 16.10.2017 t.w części dotyczącej umorzenia zaległości
Podatlcowej w Podatku od Środków transportowy ch zall rutę 2016r. w kwocie 5 198,00 zł.

,a

- DecYzja L,Fn,3I20.2.44.20L6 zdnia 02.09.2016 t.w części dotyczącej umorzenia zaległości
podatkowej w podatku od nieruchomości zal2016 roku w kwocię 4 963,00 ń;- DecYzja L,Fn,3120.2,29.2017 z dnia 30.08,2Ot7.t. umarzająca zaległośó podatkową
wPodatku od nieruchomoŚci zaIlł ratę 2016 roku w kwocie 4963,00 złórazzaIiII ratę
2017 lw kwocie 9 926,00 ń;
- DecYzja L,Fn,3'1,20.2,32,20l8 z dnia 29,11.2018 r. w części dotyczącej umorzenia
zaległości poclatkowej za2Ot7 r. w kwoci e 4291,60 ń.

88



c' ,,GP.AFMAR" Sp. z o.o.:

_ Decyzja L.Fn.3I20,L9.20I6 z dnia 02.03.2016 r. umatzająca zaległoŚĆ podatkołrą

wpodatku,od nieruchomości za,miesiące III-V 2015 r. w kwocie łącznej 7 24Ż,00 ń oruz

umaruająca odsetki powstałe od zaległości podatkowej za miesiące od VI-XII 2015 r.

w kwocie łącznej39I,00 ń.

a

_ DecyzjaT..Frr.3 |24,6L20I3 z dnia 31.05,2013 r; w,częŚci dotyczącej umorzęnia zaległcŚci

podatkowej w podatku od środków transportowych za II ratę-201Ż t. w kwocie 5 095,00 zł

oraz odsetek za zwłokę powstałych w podatku od śrcdków transPortowYch od I ratY 2013 t,

w kwocie t71,00 ń,

_Decyzjal.Fn.3120.2.35,20t4 z dniao7.10.2014 r. vr częŚci dotyczącej umorzenia zaległoŚci

podatkowej w podatku od nieruchonrości zą201,2 orńZ\t3 rok w kwocie 4 300,00 zł.

1|,2,3" Przedmiotowa nieprawidlowość dotyczy decyzji wydawanych przez Inspektora

Referatu Finansowo-Budżetowego lwonę Wyczawską-Kirvak narzecz Podatników:

11,2.2 Przeclrniotow a niep rawidlorvość d ofyczy clec/zj i

Kolbuszowej - Stanislawa Zubet n^ rz,ecz podatników:

- Decyzjal..Fn.3 I20,2,53,201 5 z dnia 2'l,0|,2016

poclatkowej w podatku od nieruchomości za201,5

w;,dawany ch przez Skarbnika

r. w części doiyczącej ttmorzenia zaległośei

rok w kwocie 6 618,00 zJ.

Zakwestionowane pruęzKontrolujących (przy niniejszej nieprawidłowoŚci) PowYŻsze decYzje

opiewają nałącznąkwotę 7I3 365,20 ń,

11,3, Utgi poclatkowe udzitilone przez Burmistrza Kolbuszowej; Sk'a'rbnika oraz ZastęPcę

Skarbnika Urzęclu Miejskiego w Kolbuszowej z naruszeniem artYkułu 210 § 4 w zwitlzku

z artykułem 210 § l pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Ordynacja podatkowa

stanowiqcego o tym co w szczególttości potuinno zawierać uzasadnienie fakĘczne i Prawne

decy4jL

11.3.1. Przedmiotowa nieprawidlowość dotycry decyzji wydawanych przez Burnristrza

I(olbuszowej - Jana Zrubę n^ rzecz podatników:

o Stowarzyszenie na Rzecz Ronvoju Powiatu Kolbuszowskiego ,'NIL":
- Decyzja L.FN,31,20,32,2012 z dnia 28J,2,2012 r. umarzająca za|egłoŚć w podatktr od

nieruchomo ści za20|2 rokw kwocie l 164,00 ń:
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. ,. ,..]-. !| r,-',:.,: ]1..

' DeaYzja L,Fn,3 120.63,2013 z dnia 30,12,20t3 r, umarzająca zaległość podatkową
w podatku od nieruchomości za2llB rok w kwocie 2 573,00 zł; 

- :

' DecYzja L,Fn,3l20,t,39,20l4 z dnia 31,12.2015 r. vmaruająca zaległośó podatkowąlv podatku od nieruchomości za2015 rok w kwocie 2 729,00 zł;
,- DecYzja L,Fn,3120,L6t,20l6 z dnia 30,12.2016 t, vmatzająca zaległość w podatku odnieruchomości za 2016 rok, w kwocie 2 634,00 zł3' DecYzja L,Fn,3l20,t,86,20l7 z dnia talrz,zotl t. umaruająca zaległośó podatkowąw podatku od nieruchomości za20l7 rok w kwocie 2 634,00 zł,

o Funda.j".11 RzeczRozwoju.Klllurv FĘcznej i Sportu w Kolbuszowej:- DecYzja L,FĘ,3124,5,2012 z dnia04.12.20l'2 r. i^urriiąca zaległośó podatkową w podatkuod środków transportowychza*Ot, r§kw kwocią t iń-oo 
"ł,'DecYzja L,Fn,3 t24,8,20I3 z dnia06,12.2013 ,. r^*Ąąca zaległośó podatkową w poclatkuod_śroóków transportowy ch za2lt3 *t * r*".i. i ir0,00 
',' DecYzja L,Fn,3l24,1,5,20l4 z dnia 30.10,2014.. umarzająCa zaleg}ośó podatkowąw podatku od środków transportowy ch za2lt4rok w kwocie l 360,00 zł:' DecYzja L,Fn,3124,1,2,20I5 z dnia 06.i0.2015 r. umarzająca zaległość podatkowąw podatku od środków transportowy chzałOtSrok w kwocie t 360,00 zt;' DecYzja L,Fn,3 t24,I,5,20t6 z dnia 18.10.20t6 r. umaruająca zaległość podatkowąw podatku od środkórv transportowy ch za20l6rok w kwocie 1 360,00 zł;- DecYzja L,Fn,3l24,t,8,20I7 z dnia 23.10,2017 r. umaruająca zaległość podatkowąw podatku od środków transportowy chza2017 rok w kwocię I 360,00 zł;- DecYzja L,Fn,3l24,t,?,20t8 z dnia 23.10.2018 t. umaruająca zaległość podatkowąw podatku od środków transportowy ch za2ll8rok w kwocie t 360,00 zł,

o Spóldzielnia Socjalna,,SMAK'':
DecYzja L,Fn,3l20,30,20I2 z dnia 28.t2,20t2 r. umarzająca zaiegłość podatkowąw podatku od nieruchomości za}Ot2rok w kwocie l 187,00 zł;- DecYzja L,Fn,3 t20,64,2013 z dnią 30,I2.20t3 t. umarzająca zaległośó podatkowąw podatku od nieruchomości za20l3 rok w kwocie 2 lI8,00 zł;- DecYzja L,Fn,3t2O,t,?,20l6 z dnia 02,02,20t6 t. umaruająca zaległość podatkowąw podatku od nieruchomości za20l5 rok w kwocie 2 173,00 zł:, Decyzja L,Fn.3120.1,62.2016 z dnia 30.12 .2016 r. umarzaj ąaa zaleglośó podatkowąw podatku ocl nieruchomości za20|6 rok w kwocie ź 1li,oo ai- DeoYzja L,Fn,3120,t,87,2017 z dnia 18.12,2017 r. umatzająca zaległośó podatkowąrv podatku od nieruchomości za}Ot? rok w kwocie 2 173,00 zł,

o AB§ Sp. z o.o.:
' DecYzja L'Fn,3l20,5g,2o13 z dnia g1,12,2013 r. rozkładaj ąca na ruty zapłatę zaległościPodatkrrwej w Podatku od nieruchomości w kwocie 45 077,50 zł wraz z opłatąprolongacyjną

},u'o"' 
9 334,00 zł orazumarzająca odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 13 816,00
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_ Decyzja L.Fn.3 I20.L65,2017 z dnia 11.08.201? t, wnarzająca zaległoŚĆ pod.atkową

*poautm od nieruchomości za miesiące VIII_XII 2016 t, w kwocie 11510,00 ńorazza

miesiące I,VI2017 r. w kwocie 13 813,00 zł,

o 1,GRAFMAR" Sp. z o,o, w upadlości układorvej:

_ Decyzja L.Fn.3 I20.28,20tż z dnia 28.01.2013 r. umarzająca zaległość podatkową

w podatku od nieruchomości za rniesiące XI, Xil 2012 t, w krvocie łącznej 4 530'00 ń oraz

odsetki powstałe od zaległośoi podatkowe.i za miesiące od xII 2011 r, do Xż0I2 r, W kwocie

3 004,00 zł, a także rozkładająca na raty zapłatę zaległoŚci podatkowej za miesiące od.XII

2011 r. doX2OIżr. w łącznej kwocie 24 839,00 ńwrazz opłatąprolongacyjną;

-Decyzjal.Fn.3|20,5.2§l4zdniaI,1,02,2014r.rimarzającazaległośćpodatkowąwpodatku
od nieruchomości za miesiące IX-XI 2013 t, vł łącznej kwocie 7 062,00 zł, umarzająca

odsetki powstałe od zaległości podatkowej za miesia9e.od IV,VIil 2013 r, w kwocie łącznej

809,00 ń; roz*adająca na ruty zapłatęzaległości podatkowej za miesiące od IV_VIII 2013 r,

w kwocie łącznej 1 1 770,00 ń wraz z opŁatąprolongacyjną,

?

_ Decyzja L.Fn.3123.143,2oI3 7 dnia 17,|ż,zOI3 r. umaruająca zaległoŚÓ podatkową

w łączrrym zobowiązaniu pieniężnymzaokres IV raty 201,3 roku w kwocie 9 016,00 zł;

_ Decyzja L.Fn.3 I2,1.I04,2O\4 z dnia 12,12,201,4 r. umarzająca zaległoŚÓ podatkową

w łączrrym zobowiązaniu pienięż nymzaokes IV raty 2014 roku w kwocie 
,7 266,00 ń;

_ Decyzja l.rn.lizo. rc,zorc z dnia 24.03,201,6 r, vmarzająca zaległość podatkową

w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za okes IV raty 2015 rclku w kwocie 7 284,00 ń,

'11,3,2 
Przedmiotowa nieprawidlowość doĘcry decyzji wydawanych przez Skarbnika

Kolbuszowej - Stanislawa Zuber n^rzecz podatnikóW:

o Stowarzyszenie na Rzecz Ronvoju Powiatu Kolbuszowskiego ',NIL":
_ Decyzja L.Fn.3 120.1382014 z dnia 31,|2,20114 r, umarzająca zaległośó podatkową

* poauń od nieruchomości za2O14 rok w kwocie 2 634,00 ń,

o Spóldzielnia Socjalna ,,Smak":
.DecyzjaL.Fn.3120.t.3g,20t4zdnia3I,I2,2OI4r.umarzającazaległośópodatkową
wpooattuodnieruchomościza2Ot|rokwkwocie2173,00ń,

o 'GRAFMAR" 
Sp, z o,o, w upadlości ukladowej:

_ Decyzja L.Fn.3 |20,1,9.2016 z dnia 02.03,2016 r, umuzająca zaległośó podatkową

w pooatt<u od nieruchomości za miesiące III_V 2015 r. w kwocie łącznej 7 242,00 ń oraz

lmaruająca odsetki powstałe od zaległości podatkowej ża miesiące od VI_XII 20t5 r,

w kwocie łącznej 391,00 ń,
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'DecYzja L,F'n,3 ]24"6,1,zolts z dlnliin;i.os i;, ,."rr";1ąiu )n1.głoj.i * poaa*u ooŚrodków transPortowYch w kwocie 5 095,00 z,ł. oruzodsetki za zwłokęw kwocie 171,00 ń,odtaczającazarł7\ zaległoŚci podatkowej w podatku od środków transportowy chza]2[I3 t,w kwocie 5 245,0.0 z-ł wiaz 
" 

opłutąprolongacyjną w kwocię 151 ,00 zł;- DecYzja L'Fn'3124,106,2013 z dnia 22,11.2013 r. odtaczającazapłatęzaległości podatkowejw Podatku od ŚrodkówtransPortolvych za2013 rok w kwocie 5 245,00zł, odsetki w kwocie96,00 zł oraz opłatę prolongacyjną w kwoc ie 76,00 zł,

a

' DecYzja L,Fn,3 tz0"ą"|z"iote z onia ig. tot,żorc t, vmaruająca zal,egłości podatkowewpodatku od nieruchomoŚci za częŚĆ III raty 2016 roku w kwocie 2065,00 ń oraz
;3ffiriTifi"J:":'łrT:;ł;Ści podatkowej w podatku od nieruchomości za częśólu ra|-
' DecYzja L'Fn'3120,4,1,2017 z dnia t6,02.20l? r. umatzająca zaległości podatkowewPodatku od nieruchomości za część IV raty 2016 roku w kwocie 2067,00 z} oruz
;3ffiri-rffiT|":'ł;łił;ści podatkowej w podatku od nieruchomości za caęśóIv raty
' DecYzja L'Fn'3120,4,12,2017 z dnia 17.10,2017 r. umarzająca zaległości podatkowew podatku od nieruchomości za okręs III raty 2017 roku w kwocie 2 t04,00 zł,

a

\.

'DecYzjaL Fn'3120,2 ,I1,2016 z dnia 0?,0,3,2016r. rozkłódaj ąca na ruty zaleglość podatkową

ilJ|fr[},ii,n'"u'nomoŚci 
za 2015 rok w kwocię 6 619,00 a wrazz odsetkami i opłatą

- DecYzja L'Fn'3120,2,47,2016 z dnia t4,I2.2016 r. rozkładającanarutyzaległość podatkowąw Podatku od nieruchomoŚci zaII IIII ratę 2016 r.w kwocie g 926,00 zł wrazz odsetkamii opłatą prolongacyjną.

l1,3,3, 'Przedmiotowa 
nieprawidlowość dotycry decyzji 

.wydawan 
ych przez ZastępcęSkarbnika,Kolbuszowej - Jacka Mroczek na r^eczpodatnikórv;

Stowarzyszenie na Rzecz Roavoju Powiatu Kolbuszowskiego ,rNrL'': 
.

- DecYzja L'Fn'3 t20,I,60,20t,8 zdnia 3 lJ2.201,8 u^urąą"uzaległośó podatkową wpodatkuod nieruchomości za20l8 rok w kwocie 2756,00 zł,

o Spóldzielnia Socjalna,,SMAK'';
' DecYzja L'Fn'3t20,1,6t,2018 

' iniu 31.12,2018 t, urnuzająca zaległośó podatkowąw podatku od nieruchomości za2018 rok w kwocie 2 173,0O ń;
, ':
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12. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

zńączniknr 1 _ wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzan|akorrtroli,

JanZubaBurmistrzKolbuszowejzostałpoinformowanyoprawiewniesierria
umotywowanych zasttzeżeh do treści irotokołu |,",{ jego podpisaniem oraz o prawie

odmowy podpisania protokołu i mozliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie

Szefowi CBA w terminie 7 dni,

Niniejszy protokół sporządzono w dwóclr jednobrznriących egzemplarzach

i po odczytuniu poJpiruno. wrrystkie strony pierwszego egzemp|arza protokołu dwustronnię

parafowano.

Jedenegzemp|aupodpisanegoprotokołuptzekazanokontrolowanemu.

W dniu ""' wniesio no zastrzeŻenia/odmówiono podpisania protokołu 
*)

$owody o dmowy podpisania, spo sób rozpatrzeni a zaża|eń)

(miejscorvośó)

(podpis osoby kontrolowanej )

""-,,ó;;ńil;;;fi,ń;

' ) niepotrzebne skreślić
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Rzeszów, dnia 5 lutego 2020t,

Zalączniknr 1 , Wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzania kontroli
DR/34/19

Spis spraw zakończono na poz. 13,Łączniekart973,

L.p. Nazwa dokumentu L.dz. Nr karty

1

upoważnlenie ni :' ądnia7 maja20l9
r, 1

2
Uporł,ażnienie ń
r.
y t ; _-- _----

Upowaznlenle lu t z dnia 06.||,2019
r.

2

aJ
3

4
Pismo Burmistrza Kolbuszowej z dńia OS.OSZOtl rl
oraz oświaCczenie dot. przekazanej dokumentącii. RZ_WPK_79212019 4-5

5 Pismo do Urzędu M:,.J§\iggo w Kolbuszowej RZ-WPK-407l20l9 b

6
Pismo z Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz
zzńącznikami RZ_WPK_s4012019 7_583

7 Pismo do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej RZ-WPK-1200ll9 584

8
Pismo z Utzędu Skarbowego w Kolbuszowej wraz
zzńącznikami RZ_WPK-1 30012019 5B5-656

9 §l?tltr otaz regul
Miejskiego w Kolbuszowej RZ-WPK-49512020 657-960

10
2 protokoły przyjęcia uffi
28,05.20L9 t. 96I-964

11
Protokół przyjęcia ustńffi
16,0L2020 t, 965-967

12
Protokół przyjęcia ustnych@
23,05.2019 r, 968-969

13
2 protokoły przyjęcia
30.05.2019 r. 970-973




