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1. Źródła prawa
k.c.

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.)
k.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.)
k.k.s.
– ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
k.p.
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
k.p.a.
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
k.p.c.
– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
k.p.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
k.p.w.
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)
k.r.o.
– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788)
k.s.h.
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
k.w.
– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.)
o.p.
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
p.p.s.a.
– ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270)
pr. ad.
– ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.)
pr. bank.
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)
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pr. tel.
p.u.n.
p.u.s.p.
reg. WSA
u.d.i.p.
u.d.p.
u.f.p.
u.j.p.
u.k.s.
u.o.i.n.
u.p.d.o.f.
u.p.d.o.p.
u.p.e.a.
u.p.o.l.
u.p.s.d.
u.p.t.u.
u.r.
u.r.p.
u.s.c.
u.s.d.g.
u.s.g.
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– ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 427)
– rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646)
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012, poz. 1015 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 330)
– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
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u.s.p.
ustawa o KRS
u.s.w.

– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

2. Organy i instytucje
ABW
CBA
CBŚ
GIKS
IC
IS
KRS
NIK
NSA
SA
SKO
SN
TK
TS
TSUE
UKS
US
WSA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Centralne Biuro Śledcze
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
izba celna
izba skarbowa
Krajowy Rejestr Sądowy
Najwyższa Izba Kontroli
Naczelny Sąd Administracyjny
Sąd Apelacyjny
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
urząd kontroli skarbowej
urząd skarbowy
wojewódzki sąd administracyjny

3. Dzienniki urzędowe
Dz. U.
Dz. Urz. MF
M.P.

– Dziennik Ustaw
– Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów
– Monitor Polski

4. Czasopisma i zbiory orzecznictwa
Biul. Skarb.
CBOSA
FK

– Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dostępna pod adresem: http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl
– Finanse Komunalne
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GSP-Prz. Orz.
M. Pod.
M. Praw.
ONSA WSA

–
–
–
–

OSN
OSNAPiUS

–
–

OSNKW
OSNP

–
–

OSPiKA
OwSS
PiP
POP
PP
PPH
PPP
Pr. Bank.
Pr. i Pod.
Prok. i Pr.
Prz. Pod.
PS
PUG
S.M. Pod.
ZNSA

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
Monitor Podatkowy
Monitor Prawniczy
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich
Sądów Administracyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Państwo i Prawo
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Prawo i Podatki
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Publicznego
Prawo Bankowe
Prawo i Podatki
Prokuratura i Prawo
Przegląd Podatkowy
Przegląd Sądowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Serwis Monitora Podatkowego
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

5. Inne
CEIDG
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Rozdział 1
Czynności sprawdzające
A. Podejmowanie czynności sprawdzających
przez organy I instancji

1. Jaki charakter i cel mają czynności sprawdzające?
Czynności sprawdzające stanowią swoistą formę sprawowania przez podmioty administracji podatkowej nadzoru w zakresie wywiązywania się przez podatników z ich obowiązków związanych z samoobliczeniem, zadeklarowaniem i odprowadzeniem podatku na rachunek organu podatkowego oraz są metodą weryfikacji
przez wyżej wymienione podmioty wykonania przez płatników i inkasentów ciążących na nich obowiązków. Czynności sprawdzające mogą jednak polegać również
na weryfikacji terminowości oraz poprawności zeznań i informacji dotyczących
zobowiązań podatkowych powstałych nie z mocy prawa, ale na podstawie decyzji
wymiarowej organu podatkowego, co jest przedmiotem odrębnego, zamieszczonego poniżej wyjaśnienia.
Okoliczność, że przepisy dotyczące czynności sprawdzających zawarte są w osobnym dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) jest widomym potwierdzeniem faktu, że czynności te stanowią samodzielną procedurę podatkową, odrębną w stosunku do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Czynności te w dużej mierze mają
charakter techniczno-kontrolny. Polegają przecież głównie na sprawdzeniu formalnej
poprawności deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych oraz wyjaśnieniu
ewentualnych błędów rachunkowych, pomyłek pisarskich i innych tego rodzaju braków tych dokumentów, a nie − na weryfikacji mającej na celu wykrycie ich wadliwości
natury merytorycznej. Niemniej jednak ustalenia poczynione przez organ podatkowy
w trakcie tych czynności mogą w efekcie spowodować wszczęcie przez niego kontroli
podatkowej albo postępowania podatkowego i rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji podatkowej. W tym sensie czynności sprawdzające często mają charakter wstępny (przygotowawczy), poprzedzający rozpoczęcie kolejnych procedur podatkowych.
O wzajemnych relacjach i powiązaniach między tymi procedurami mowa jest poniżej
– w odrębnym wyjaśnieniu.
Należy jednak dodać, że do czynności sprawdzających mają odpowiednie zastosowanie niektóre przepisy działu IV o.p., zawierające regulacje dotyczące postępowania
podatkowego. Chodzi mianowicie o: art. 143 o.p. (dotyczący upoważnienia pracownika
organu podatkowego do załatwiana spraw w imieniu tego organu) oraz przepisy rozdziałów 1–3 (dotyczące odpowiednio: zasad ogólnych, wyłączenia pracownika organu
podatkowego/samego organu, strony); rozdziału 5 (doręczenia); rozdziału 6 (wezwa33
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nia); rozdziału 9 (metryki, protokoły i adnotacje) z wyłączeniem art. 171a (dotyczącego metryki sprawy); rozdziału 10 (udostępnianie akt); rozdziału 14 (postanowienia);
rozdziału 16 (zażalenia); rozdziału 23 (koszty postępowania).
Zgodnie z art. 272 o.p. (w zw. z art. 3 pkt 3 o.p.) czynności sprawdzające mają
na celu:
– sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków (w szczególności zaliczek na podatek, rat podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych), w tym również pobieranych przez
płatników oraz inkasentów;
– stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji;
– ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
Co do zasady, powyższe czynności sprawdzające podejmują zawsze organy podatkowe I instancji. Jednakże przeprowadzeniem czynności sprawdzających dotyczących dokumentowania przez podatników wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz weryfikacji potwierdzeń
numerów identyfikacyjnych kontrahentów zagranicznych w związku wykonaniem
transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE aniżeli Polska – zajmują się organy podatkowe upoważnione przez Ministra
Finansów (biura wymiany informacji o VAT) oraz naczelnicy urzędów skarbowych
(art. 272 w zw. z art. 272a o.p.).
W wyroku z dnia 31 marca 2009 r., III SA/Wa 2001/08, LEX nr 531453, WSA
w Warszawie orzekł, że: „Cel czynności sprawdzających określony został w art. 272
Ordynacji podatkowej. Generalnie rzecz ujmując, czynności te służą korekcie formalnych (np. rachunkowych), a nie merytorycznych (np. związanych ze zwolnieniami podatkowymi) wad deklaracji. Eliminacja tych ostatnich wymaga przeprowadzenia stosownego postępowania podatkowego. Dlatego też wadliwość informacji PIT-11
stwierdzona została dopiero w toku postępowania podatkowego wszczętego wnioskiem
o stwierdzenie nadpłaty, w którym Skarżący powołał się na przysługujące mu zwolnienie podatkowe. Przepisy o czynnościach sprawdzających nie określają przy tym
terminów przeprowadzenia tych czynności”.

2. Fakultatywny charakter czynności sprawdzających
W uzasadnieniu wyroku WSA w Poznaniu z dnia 25 lipca 2008 r., I SA/Po 500/08,
LEX nr 521288, mowa jest o tym,że: „Zgodnie z poglądem reprezentowanym w doktrynie czynności sprawdzające są elementem postępowania podatkowego i oznaczają
czynności kontrolne organu podatkowego. Pod względem formalnym nie utożsamia
się ich z kontrolą podatkową ani kontrolą skarbową. Porównywane są także do kontroli wstępnej, której istota polega na weryfikowaniu oraz konfrontowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Dotyczą jedynie trzech okoliczności: terminowości, formalnej poprawności dokumentów oraz ustalenia stanu faktycznego w zakresie
niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Pozwalają
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jednocześnie ograniczyć ryzyko związane z samoobliczeniem wysokości zobowiązań
podatkowych przez płatników. Dają bowiem możliwość skorygowania deklaracji podatkowej i zapobieżeniu stosowaniu sankcji karnych skarbowych (…).
Uprawnienia przyznane organom podatkowym zgodnie z art. 274a O.p. mają charakter fakultatywny. Na podstawie tego przepisu umożliwiono im, w ramach najmniej
sformalizowanego postępowania, na wstępne dokonywanie oceny zagadnień o charakterze materialnym. Taka ocena, przeprowadzona w uproszczony sposób, może doprowadzić do wyjaśnienia wątpliwości i potwierdzenia poprawności deklaracji lub
stwierdzenia, że wątpliwości były zasadne. Jeśli z negatywną oceną zgodzi się podmiot
składający deklarację i ją uzupełni (skoryguje), wówczas zbędne będzie wszczynanie
postępowania podatkowego. W przeciwnym wypadku, gdy podmiot nie podzieli stanowiska organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności deklaracji w takim
zakresie – w jakim rzutuje to na wysokość zobowiązania podatkowego – nie zostaną
rozwiane, powinno zostać wszczęte postępowanie podatkowe (…)”.

3. Na czym polegają ograniczenia odnoszące się do zakresu
czynności sprawdzających?

Czynności sprawdzające mają ograniczony zakres przedmiotowy, co zdeterminowane jest treścią przepisów ordynacji podatkowej. Chodzi przy tym nie tylko
o przepisy tej ustawy, które mogą być stosowane wprost w stosunku do czynności
sprawdzających (art. 272–278 o.p.), lecz także o przepisy dotyczące postępowania
podatkowego, które w odniesieniu do tych czynności stosuje się odpowiednio. Zastosowanie mają tutaj tylko te przepisy ordynacji, które są enumeratywnie wymienione w art. 280 o.p.
Ograniczenia co do zakresu czynności sprawdzających przejawiają się w tym, że
tego rodzaju czynności zasadniczo mogą dotyczyć badania takich dokumentów, jak
deklaracje, zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są
podatnicy, płatnicy i inkasenci. Kontrolujący – w toku czynności sprawdzających –
mogą też żądać okazania innej dokumentacji, przykładowo: faktur, umów związanych
z działalnością gospodarczą kontrolowanego, dowodów zapłaty. Co do zasady w swoich
działaniach kontrolujący nie mogą jednak wykraczać poza powyższy zakres czynności
faktycznych i nie są upoważnieni do przeprowadzenia oraz badania innych dowodów,
takich jak zeznania świadków, zeznania stron, opinie biegłych, materiały zgromadzone w trakcie innych postępowań, to jest postępowania karnego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Organ podatkowy w toku czynności sprawdzających nie może żądać od kontrahenta handlowego kontrolowanego podatnika (oraz od pracowników tego kontrahenta) złożenia wyjaśnień innych niż dotyczących transakcji przeprowadzonych
z tym podatnikiem. W szczególności nie może przesłuchiwać kontrahenta podatnika co do podobnych transakcji sfinalizowanych przezeń z innymi partnerami handlowymi niż kontrolowany podatnik. Zgodnie z art. 274c § 1 o.p., organ podatkowy musi ograniczyć swoje żądanie do tego, aby kontrahent podatnika przedstawił
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